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Zmluva o dielo č. 2017004 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení  

 

Zhotoviteľ:   

obchodné meno:  AJPEK, s.r.o.,  

sídlo:  Školská 670/26, 925 22 Veľké Úľany 

zapísaný v:  Registri Okresného súdu Trnava,  

oddiel:  Sro  Vložka číslo:  26552/T 

zastúpený:  Attila Ajpek – konateľ spoločnosti 

IČO:  45915041 

DIČ / IČ DPH: SK2023156300 

IBAN: SK74 0900 0000 0002 0341 3200 

( ďalej ako „ zhotoviteľ“ ) 

 

 

Objednávateľ:  

obchodné meno:  Obec Hurbanova Ves 

sídlo:  903 01 Hurbanova Ves 48 

zapísaný v:  - 

zastúpený:  Ing. Ľubomír Petrák, CSc. – starosta obce 

IČO:  00305995 

DIČ / IČ DPH: 2021006669 

IBAN: SK58 3100 0000 0041 1012 5718 

( ďalej ako „ objednávateľ“ ) 

 

( Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej tiež spoločne a samostatne označovaní ako Zmluvné strany alebo 

Zmluvná strana ) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom tejto zmluvy oprava strechy budovy so súpisným číslom 40 v rozsahu uvedenom v čl. 

III tejto zmluvy.  

2) Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovenie diela bude vykonané podľa platných noriem 

a predpisov.  

 

II. 

Termín a miesto plnenia 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli na termíne realizácie diela nasledovne:  

a) Realizácia diela bude vykonaná v termíne od 01.08.2017 do 31.08.2017 

b) Záväzný termín ukončenia prác: 31.08.2017 

2) V prípade nepriaznivých klimatických podmienok bude realizácia diela a jeho odovzdanie 

Zhotoviteľom posunuté na najbližší možný termín a to z dôvodu zachovania technologických 

postupov , ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné. O toto obdobie sa 

posunie aj celková dĺžka realizácie diela, s čím Zmluvné strany súhlasia.  

3) Miesto realizácie diela je miesto určené Objednávateľom, adresa miesta realizácie diela je: 

Hurbanova Ves č. 40, parc. č. 82/6. 

4) Zodpovednou osobou Objednávateľa je: Ing. Ľubomír Petrák, CSc., starosta obce. 

Kontakt:  GSM: 0905619318 

   Email: hurbanova.ves@azet.sk 

V prípade zmeny zodpovednej osoby Objednávateľa bude táto zmena písomne oznámená 

Zhotoviteľovi pred zahájením realizácie diela podľa tejto zmluvy.  
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5) Objednávateľ má povinnosť pripraviť miesto realizácie diela tak, aby bolo možné riadne vykonať 

montážne práce na predmete diela, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.  

6) Objednávateľ ku dňu odovzdania staveniska zabezpečí pre potreby Zhotoviteľa prístup 

k napojeniu na elektrickú energiu a vodu.  

 

III. 

Cena diela 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet diela je stanovená na základe cenovej ponuky zo 

dňa 17.07.2017. 

2) Cena diela celkom predstavuje sumu:  

a. Cena celkom bez 20 % DPH:   14 953,55 € 

b. DPH 20 % :       2 990,71 € 

c. Cena celkom vrátane DPH 20 %:  17 944,26 €.  

3) Cena zhotoveného diela je určená na základe ponukového rozpočtu, tvorí prílohu tejto zmluvy. 

4) Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať práce naviac nad rámec dohodnutej ceny, ak sa zmluvné 

strany písomne nedohodli inak. 

5) Ak dôjde k zmene rozsahu realizácie diela Objednávateľom, bude cenový návrh upravený 

vzhľadom k rozsahu požadovaných zmien ( rozšírenie alebo zúženie predmetu plnenia ).  

 

 

IV. 

Platobné podmienky 

 

1) Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.  

2) Fakturácia bude realizovaná po ukončení a odovzdaní diela a bude fakturovaná v výške 100 % 

dohodnutej ceny diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

3) Splatnosť daňového dokladu bude 14 dní od jeho doručenia Objednávateľovi na adresu uvedenú 

v záhlaví tejto zmluvy. Daňový doklad musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy 

a musí byť podpísaný zodpovednou osobou.  

4) Zmluvné strany sa dohodli, že forma úhrady ceny diela bude prevedená bezhotovostným 

prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to na základe vystaveného 

daňového dokladu Zhotoviteľa.  

5) Podkladom pre fakturáciu bude Objednávateľom potvrdený preberací protokol o riadnom 

dokončení a odovzdaní diela Objednávateľovi.  

6) Všetky práce naviac je možné vykonávať len na základe písomných, navzájom odsúhlaseným 

dodatkov k tejto zmluve. Súčasťou týchto dodatkov musí byť aj prípadná kalkulácia cien.  

7) Požadované zmeny zo strany Objednávateľa, ktoré budú účtované Zhotoviteľom nad rámec hore 

uvedenej objednávky diela samotného, budú vyúčtované samostatnou faktúrou – daňovým 

dokladom.  

 

V. 

Realizácia diela 

 

1) Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí dielo v rozsahu, kvalite a termínoch dohodnutých v tejto zmluve 

bez závad a nedorobkov.  

2) Objednávateľ priamo alebo ním poverená osoba je oprávnená kontrolovať realizáciu diela.  

3) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať platné zákony a ich prevádzacie predpisy ako 

i ďalšie obecne záväzné prepisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti, najmä zákon č. 50/1976 Zb. 

Stavebný zákon v platnom znení ako aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení. 

Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady 

Zhotoviteľ. Všetky vykonávané práce budú realizované v súlade s platnými normami STN. 

4) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 

odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vznikli pri realizácii diela.  

5) Objednávateľ zaistí na svoje náklady odvoz a uloženie stavebnej sute.  
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VI. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1) Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne zrealizované dielo v rozsahu, kvalite a termínoch 

dohodnutých v tejto zmluve bez vád a nedorobkov. Za riadne zrealizované dielo sa považuje také 

dielo, ktoré je dokončené a odovzdané.  

2) Ako dôkaz zrealizovania a odovzdania diela spíše Zhotoviteľ spolu s Objednávateľom Zápis 

o zrealizovaní diela, ktorý podpíšu obe Zmluvné strany.  

3) Zhotoviteľ je povinný vyzvať zodpovedného pracovníka telefonicky k prevzatiu diela jeden 

pracovný deň vopred. V prípade, že sa telefonický kontakt nepodarí, vyzve Zhotoviteľ 

Objednávateľa písomne prípadne formou SMS správy zaslanej zodpovednej osobe. 

4) Pokiaľ dielo obsahuje vady, uvedú sa tieto do zápisu i s termínom ich odstránenia. Pokiaľ 

Objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje konkrétne a presné 

dôvody, pokiaľ tak nevykoná, môže Zhotoviteľ namietať, že právo nebolo uplatnené včas.  

5) Najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný miesto realizácie diela 

vypratať.  

 

VII. 

Záruky, záručná doba a poistenie 

 

1) Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania riadne zrealizovaného diela Zhotoviteľom. Záruka 

je Zhotoviteľom stanovená na 120 mesiacov.  

2) Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli v dôsledku vandalizmu, cudzím zavinením, násilným 

poškodením, nevhodnou údržbou, neodborným zachádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú 

v rozpore s technickými podmienkami, prirodzeným opotrebením, nedodržaním harmonogramu 

kontrol a následkami živelnej pohromy.  

3) Počas trvania záručnej lehoty je Zhotoviteľ povinný bezplatne opraviť vzniknuté vady diela 

z titulu nekvalitne vykonaných prác alebo skrytých vád materiálov. Zhotoviteľ je oprávnený zvoliť 

spôsob opravy, a to buď výmenou alebo opravou dielu.  

 

VIII. 

Vyššia moc 

 

1) Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných 

stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napr. živelné pohromy a pod.  

2) Pokiaľ sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyššej moci, strana, ktorá sa bude na 

vyššiu moc odvolávať, požiada druhá zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu 

zmluvy, cene a doby plnenia. Pokiaľ nedôjde k dohode, má strana, ktoré sa na vyššiu moc 

odvoláva, právo od zmluvy odstúpiť. Účinnosť odstúpenia nastáva v tomto prípade dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

 

IX. 

Sankcie a zmluvné pokuty 

 

1) V prípade, kedy Zhotoviteľ poruší svoj záväzok včas dodať dielo, je povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, 

avšak iba, ak porušenie záväzku dodať dielo včas bolo v moci Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je 

zodpovedný za zdržanie alebo nerealizáciu diela v prípade vyššej moci alebo požiadavky 

Objednávateľa na zmenu v prevedení diela.  

2) V prípade, že Objednávateľ poruší svoj záväzok zaplatiť dodanie diela vo vopred dohodnutom 

termíne, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy 

za každý i začatý deň omeškania.  
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3) Uplatnenie vyššie uvedených zmluvných pokút nevylučuje právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na 

náhradu škody, ktorá by jej vznikla v dôsledku porušenia zmluvných povinnosti podľa tejto 

zmluvy.  

4) Výzva k úhrade zmluvnej pokuty musí byť písomná, v prípade zasielania formou mailu je  nutné 

túto následne odoslať aj doporučenou poštou. Výzva musí vždy obsahovať dôvod uplatnenia 

zmluvnej pokuty.  

5) Splatnosť sankčných pokút podľa tejto zmluvy je na základe dohody Zmluvných strán stanovená 

na 5 pracovných dní od dátumu doručenia výzvy.  

 

X. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1) V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpi od tejto Zmluvy, sú si Zmluvné strany 

povinné vydať všetky prijaté plnenia. V prípade, že povaha vrátenia ( vydania ) plnení nie je 

z technických dôvodov možná, je povinná táto strana vrátiť plnenie v peňažnej podobe podľa 

vyčíslenia oprávnenej zmluvnej strany.  

2) V prípade, že od tejto Zmluvy odstúpi ktorákoľvek zo Zmluvných strán na základe porušenia 

zmluvných dojednaní vyplývajúcich z tejto  Zmluvy druhou zmluvnou stranou, je povinná tá 

zmluvná strana, ktorá sa porušenia zmluvných dojednaní dopustila, vrátiť alebo uhradiť druhej 

zmluvnej strane plnenia, ktoré nadobudla, t. j. vzniknuté náklady, náhradu škody a pod..  

 

XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom vyhotovení.  

2) Táto zmluva je vyjadrením slobodnej vôle Zmluvných strán a je podpísaná bez nátlaku, čo 

potvrdzujú Zmluvné strany svojimi podpismi na tejto Zmluve.  

3) Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Každá zmena zmluvy je dodatkom k zmluve 

výsledne označená ako „ Dodatok k zmluve č. ...“. K platnosti dodatkov k tejto zmluve je nutná 

dohoda oboch Zmluvných strán o celom obsahu dodatku.  

4) Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je 

povinná táto zmluvná strana to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane 

a vyvolať jednania zástupcov oprávnených k podpisu Zmluvy.  

5) Zmluva je platná podpisu tejto zmluvy oboma Zmluvnými stranami a účinná dňom jej zverejnenia 

na webovom portáli zmluvnej strany. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si text Zmluvy riadne 

prečítali, s jeho obsahom súhlasia a že táto Zmluva bola uzatvorená podľa ich skutočnej vôle, 

slobodne, vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz toho Zmluvu 

podpisujú.  

6) Vzťahy a povinnosti v tejto Zmluve výhradne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Prípadné spory sa budú riešiť najprv 

mimosúdnou dohodou Zmluvných strán, v opačnom prípade na miestne príslušnom súde.  

 

 

V Hurbanovej Vsi, dňa 27.07.2017 

 

 

 

 

 

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

 

Zhotoviteľ        Objednávateľ 



KRYCI LIST ROZPOCTU

N6zov stavby

Ndzov objektu

strechy obecnej budovy

strechy obecnej budovy

JKSO

EcO

Miesto

teo

Objedndvatel

Projektant

Zhotovitel

Spracoval

Hurbanova Ves

SLOVAKIA sool. s r.o.

Rozpodet dislo CPV

CPA I
Mern6 a fdelov6 jednotky

Podet N6klady/ 1 mj. Podel Ndklady/ 1 mj. Podet Ndklady/ 1 m.j

0 0,00 0 0,00 0 000

Rozpo6tov6 n6klady r EUR

A lZatlaanC rozp. neklady B lDoplnkov6 n6klady c Vedlhj5ie rozpodtov6 n6klady

1 {sv )od6vky 93,80 d Pr6ca naddas 0,00 3ZS 0,00

z Montdi 360,52 I Bez pevnej podl. 000 14 Projektov6 prAce 0,00

PSV Dod6vky 7 044,91 10 Kult[rna oamiatka 0,00 1E Staien6 podmienky 0,00
I Mont6Z 7 454,32 11 0,00 to r/plyv prostredia 0,00

Doddvky 0,00 17 In6 VRN 0,00

6 Mont6Z 0,00 18 r/RN z rozpodtu 0,00

7 zRN (r. 1-6) 14 953,55 12 DN (r.8-11) 19 /RN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. dinnost 0,00 )statn6 ndklady 0,00
Projektant

D6tum a podpis Pediatka

D CelkovS n6klady

ZJ Sudet 7, 12,19-22 14 953,55

24 DPt 20,00 o/o z 14 953,55 2 990,71

Objedn6vatel'

D6tum a podpis Pediatka

za Gena s DPH (r. 23-241 17 944,26

E Pripodty a odpoity

Zhotovitel'

)dtum a podpis

AgPffiK' srr-*
$kolsra 679t26

985-22 Vefk6 UIanY
Peija*e,r s 04'1. l0 optt: st<zozltsegoo

26 Doddvky zad6vatela 0,00

27 llzavAdoloZka 0,00

28 Z4?hodnenie + - 0,00
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REKAPITULACh ROZPOETU
Stavba: Oprava strechy obecnel budovy
Oblekt: Oprava strechy obecnei budovy

Objedn6vatel': Obec Hurbenova Ves
Zhotovitel': AJPEKSTo
Miesto: HurbanovaVes

Spracoval: SZING-EX-PROJEKT SLOVAKTA sDot s r.o,

Ddtum: 23 3.2017

K6d Popis Doddvka MontSi Cena c€lkom I Hmotnost celkom Sut celkom

4il,324 14 12,119

762 KonStrukcie tes6rske 4 960,260 4 499.6'tC 9 459.87( 11,057 9 660

764 KonStrukcie klamDiarske 2084,646 2 560.714 4 645.360 1,062 0.304

765 Konstrukcie - kMinv tvrd6 0,000 394 000 394.00( 0,00( 9 68(

Pr6ce a dodiivky PSV

Celkom 7 138,706 7 814,844 {4 953,550 22,407

K, s.Lo.
ska 570126
Vefk6 tll'anY

1, rC DPhl: sK2023150300

19,U4



ROZPOCET
Stavba: Oprava strechy obecnej budovy
Objekt: Oprava strechy obecnej budovy

Objedn6vatel': Obec Hurbanova Ves
Zhotovitel': AJPEK s.r.o
Miesto: Hurbanova Ves

Spracoval: SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA sDor. s r.o.

Ddtum: 23.3.2017

K6d poloZky Popis MJ
MnoZstvo

celkom
Cena

jednotkovd Cena celkom
Hmotnost

celkom

HSV

I

Pr6ce a doddvky HSV 454,320 10,288

Ostatn6 konStrukcie a prace-bUranie 300,000 10

941 941 031

VlontdZ leSenia I'ahk6ho pracovneho radov6ho s podlahami
Sirky od 0,80 do 1 ,00 m, vf5ky do 10 m Tl2 200,000 0,50( 100,00c 5,144

941941191

rriplatok za pwy a kaidf d'alSi i zadat! mesiac pouZitia
e5enia I'ahkeho pracovn6ho radovdho s podlahami Sirky od
1,80 do 1 ,00 m, uf$ky do 10 m n2 200,000 0,50c 100,000 0,00c

941 941 831

)emont6Z le5enia I'ahk6ho pracovn6ho radov6ho s
rodlahami Sirky nad 0,80 do 1 ,00 m, v!$ky do 10 nr n2 200,000 0,50c 100,000 5,144

54,320 0

4 99801 1 001

)resun hmOt pre budovy (801, 803, 812), zvisl6 konStr. z
eh6l, tv6rnic, z kovu vry'Sky do 6 m 10,288 15,00c 154,320 0,000

99 Presun hm6t HSV

Pr6ce a dod6vky PSV

Kon5trukcie tes6rske

PSV 14 499,230 12,119

762 9 E70 ,057

5 762331812
)emont6Z viazanfch konStrukcii krovov so sklonom do 60',
rrierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t m 600,00c 1,000 600,000 0 000

762332120
tAont62 viazan'lch konstrukci i krovov striech z r eziv a
)riemernej plochy 120-224 cm2 m 600,00c 5,000 3 000.00( 0,156

7 6051 591 800

-lranol miikkd rezivo - omietand smrekovec akos( I L=400-
)50cm 1 40x1 40,1 60,200mm m3 15,000 220,000 3 300,000 8,250

8 762341201 Montd2 latovania jednoduchfch striech pre sklon do 60" 'Yl 540,000 0,500 270,00( 0,000
o i051717900 Lata do 25 cm2 mekke rezivo n3 1 ,188 220,000 261,360 0,653
10 762341252 Mont6Z kontral6t pre sklon od 22" do 35' TI 360,000 0.50( 180,00( 0,00(
11 5051717900 Lata do 25 cm2 mdkk6 rezivo n3 1,440 220,000 316,800 0,792

tz 762342811
DemontdZ latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej
vzdialenosti l6t do 0, 22 m. -0.00700t ^tr2 1B0,000 0,50( 90,00c 0 00(

IJ 262395000

Spojovacie prostriedky pre viazan6 konStrukcie krovov,
debnenie a latovanie, nadstre5n6 kon5tr., spddov6 kliny -
svorky, dosky, klince, pdsov6 ocel', vruty n3 30,000 25,00( 750,00c 0 69:

14 762421303
f,blo2enie stropov alebo stre5nlch podhl'adov z dosiek OSB
;krutkovanfch nazrazhr. dosky 15 mm m2 60,000 6 00( 360,00c 0.512

15 )98762102
Presun hm6t pre kon5trukcie tesdrske v objektoch vf5ky do
12m t 11.051 30,00c 331,71C 0,00c

ie klampiarske 4 645,360 1

16 764173101 3tre5nd krytina Maslen Skridplech, sklon strechy do 30" m2 180.00( 15,00c 2 700,000 0,92C

17 764351820
)emontdZ Zl'abov pododkvap. Stvorhrannich rovnfch,
lbl0kouj'ch, do 30' rS 400 mm, -0,003901 m 52,00( 0,25C 13,000 0 00c

18 764361 81 0

Demontdi stre5n6ho okna a poklopu na krytine vlnitej a
konjt , alebo hlad. a dr6Zk do 30st, -0,020001 ks 1.00c 0,50c 0,500 0,00c

19 764421540
Oplechovanie rims, balk6nov, ter6s z poplastovan6ho
olechu. r.5. 330 mm m 12,00c 12,OOO 1_4_4-800 0,003

764 Kondtrukc
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K6d poloZky Popis MJ
Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkov6 Cena celkom

Hmotnost
celkom

20 t64421850
Demontd2 oplechovania rims r$ od 250 do 330 mm,
0,001751 m 8,00( 0,50c 4 00c 0,00c

21 t64430520
)plechovanie muriva a atik z poplastovan6ho plechu,
rrdtane rohov r.5. 400 mm m 6,00( 12.00c 72.00c 0,002

22 76443081 0

Demont6Z oplechovania mtrov a nadmuroviek rS do 250
mm, -0,00142t m 12,00( 0,50c 6,00c 0,00c

23 764451804
DemontSZ odpadovfch r[r Stvorcowch so stranou od 120 do
150 mm, -0,004181 m 12.00( 0,50c 6,000 0,00c

24 764751212
Odpadov5 r(ra zvodovS kruhov6 rovn5 DN 100 mm
MASLEN m 17.00( 18,00c 306,000 0,061

25 764761332
Zl'ab pododkvaporni polkruhovrj'150 mm, vrdtane dela,
h6kov, rohov, k0tov MASLEN m 52,'10( 20,00c 1 042,000 0,052

26 764761432 Mont6Z il'abov6ho kotlika k polkruhovVm Zl'abom MASLEN ks 5,00c O,UUL ZC.UUU 0,001

27 5537301 1 40
Odkvapov!, system- Zl'abovj, kotlik 1 50/1 00, pozink ptech +
HB 50 pm MASTEN ks 5,000 5,000 25,000 0,002
fa rba: h ned6,dervenohn., 6ierna, bie la

28 764900002
Paropriepustne f6lia pod streinrl krytinu MASLEN, kontaktnd
135glm2 m2 180.00c 1,500 270,000 0,022

29 3987641 01

Presun hm6t pre kon5trukcie klampiarske v objektoch v!'iky
do6m t 1,062 JU.UUU 31 ,860 0,000

765 KonStrukcie

Gelkom

tvrde 0,000

30 76531 1 81 5

Demont5Z keramickej krytiny pdlenej uloZenej na sucho do
30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45', -0,051 n2 180,00c 2,000 360,00c 0 00(

31 76531 8866
DemontdZ hrebeia a n6ro2ia z keramickej krytiny p6lenej
uloZenej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45', -0,02t TI 34,000 1.000 34,00c 0,00(

14 953,550 22,407
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