
ZMLUVA O DIELO  

 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

 

                                                                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:    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:                   SK51 0200 0000 0026 2056 6258 

 (ďalej ako zhotoviteľ) 

 

II. Východiskové  údaje 

 

2.1. Názov stavby:  REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV PRI CESTE I/59 A PRI CESTE  

III/2228, UL. J. KAČKU 

2.2. Miesto stavby:   Obec Likavka 

        Okres:  Ružomberok 

III. Predmet diela 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce - REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV PRI 

CESTE I/59 A PRI CESTE III/2228, UL. J. KAČKU. Bližšia špecifikácia diela je podľa 

priloženého rozpočtu - Príloha č.1. 

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. 

 

 



IV. Čas plnenia 

 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že termín ukončenia diela je do 7 mesiacov od účinnosti Zmluvy 

o dielo. 

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

 

V. Cena diela 

 

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

dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí        

prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

Cena bez DPH:     52.815,54 € 

DPH 20%:                       10.563,11 € 

Cena celkom s DPH:    63.378,65 € 

 

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 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 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní 

Diela Objednávateľovi resp. v čiastkových faktúrach na základe vopred odsúhlaseného 

zoznamu vykonaných prác Objednávateľom. 

6.2 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 2 roky od dodania predmetu diela, podľa zápisnice 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 odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať 

na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve. 

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 splnomocnení 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 č. 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. 

11.4 Dodávateľ vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia 

súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú 



na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú: 

a) Poskytovateľ, s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 

nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES. 

 

XII. Záverečné ustanovenia 

 

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

12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák.. 

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 dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a právnu účinnosť 

až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: 

- dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku s 

poskytovateľom finančného príspevku, 

- zverejnenie zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa. 

Všetky podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre 

nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako posledná 

v poradí. 

12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha 1 : Rozpočet 

 

 

 

 

 

V Likavke dňa 21.02.2022    V Likavke dňa 21.02.2022 

 

Za objednávateľa                                                       Za zhotoviteľa 

Ing. Marián Javorka, starosta obce                           Ján Hradský, konateľ spoločnosti 



Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV PRI CESTE I/59 A PRI CETE III/2228, UL. J. KAČKU

Objekt: Rekonštrukcia chodníkov - VETVA 2, 4-8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 17.2.2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

3 221 113107241.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 

asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 394,000 1,20 472,80

1 221 113201111.S

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových 

ležatých,  -0,23000t   m 220,000 4,00 880,00

2 221 113202111.S

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním 

lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  

-0,14500t   m 112,000 2,50 280,00

4 221 113307131.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -

0,22500t   m2 394,000 24,10 9495,40

24 001 181101102.S

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 

zhutnením   m2 434,385 0,50 217,19

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

26 312 348942111.R

Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu 

prostého z dvoch vodorovných rúrok   m 72,000 91,80 6609,60

5 Komunikácie   

14 221 564831111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a 

zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   m2 442,103 3,10 1370,52

15 221 567122111.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom, 

s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 

(C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm   m2 421,050 9,00 3789,45

32 221 569903311.S

Zhotovenie zemných krajníc z hornín 

akejkoľvek triedy so zhutnením   m3 10,000 13,00 130,00

16 221 573131102.S

Postrek asfaltový infiltračný s posypom 

kamenivom z cestnej emulzie v množstve 

0,80 kg/m2   m2 421,050 0,71 298,95

18 592 592170001000.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   ks 220,000 7,50 1650,00

20 592 592170002100.S

Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, 

skosenie 15/15 mm   ks 112,000 6,50 728,00

17 221 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v 

pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 50 mm   m2 326,000 15,00 4890,00

30 221 596811310.S

Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár 

do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy 

do 50 m2   m2 68,000 13,00 884,00

31 592 592460007500

Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 

6N normál bezškárová, rozmer 200x165x60 

mm, sivá   m2 68,680 14,00 961,52

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

27 221 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového 

stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 

16/20 s bočnou oporou   m 332,000 12,00 3984,00

ZADANIE

JH-ROAD s.r.o.

Likavka
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Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV PRI CESTE I/59 A PRI CETE III/2228, UL. J. KAČKU

Objekt: Rekonštrukcia chodníkov - VETVA 2, 4-8

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 17.2.2022
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ZADANIE

JH-ROAD s.r.o.

Likavka

28 221 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového 

obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 

16/20 s bočnou oporou   m 45,000 6,10 274,50

29 592 592170001800.S

Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, 

prírodný   ks 45,450 5,20 236,34

35 221 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky do 50 mm m 280,000 3,00 840,00

5 221 966005111.S

Rozobratie cestného zábradlia s betónovými 

pätkami,  -0,03500t   m 72,000 16,00 1152,00

10 013 979081111.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 196,622 14,50 2851,02

11 013 979081121.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km   t 7416,000 0,35 2595,60

12 013 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01) ostatné   t 196,622 14,50 2851,02

13 013 979089212.S

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 

uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), 

ostatné   t 196,622 15,00 2949,33

99 Presun hmôt HSV   

33 221 998223011.S

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 

krytom dlaždeným /822 2.3, 822 5.3/ 

akejkoľvek dĺžky objektu   t 346,329 1,40 484,86

34 221 998223094.S

Príplatok za zväčšený presun /822 2.3, 822 

5.3/ pre pozemné komunikácie s krytom 

dlaždeným nad vymedzenú najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 5000 m   t 692,658 0,60 415,59

6 221 998225111.S

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 

letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 

objektu   t 346,329 1,40 484,86

7 221 998225192.S

Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú 

komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 

nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 2000 m   t 1731,645 0,60 1038,99

Celkom  bez DPH 52815,54
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