
     

Zmluva o dielo č. 2018002 
uzatvorená podľa § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka 

v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) 
 

 

Čl. I – Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  Obec Hurbanova Ves 

so sídlom:    Hurbanova Ves 48, 903 01  

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

kontaktná osoba:   Ing. Ľubomír Petrák, CSc. (mobil: 0905619318) 

IČO:                                00305995 

DIČ:  2021006669 

IČ DPH:  SK2021006669 

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN:  SK58 3100 0000 0041 1012 5718 

e-mail:    hurbanova.ves@azet.sk  

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

 

a 

                                                         

Zhotoviteľ:   LACI TRADE, s.r.o. 

so sídlom:   Cintorínska 98, 925 05 Vozokany 

spoločnosť zapísaná v: OR Okresného súdu Trnava Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  27615/T   

zastúpený:   Ladislav Uhrapka - konateľ 

vo veciach zmluvných:  Ladislav Uhrapka (mobil: 0903218778) 

vo veciach technických: Ladislav Uhrapka 

IČO:    46200428 

DIČ:    2023290555 

IČ DPH:   SK2023290555 

bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:    SK41 7500 0000 0040 1382 0217 

e-mail:    stavkomplexsk@centrum.sk  

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

 

 

ČI. II – Predmet Zmluvy  
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, 

na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom: „Stavebné úpravy obecnej budovy“ 

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa: 

1.1. projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú 

odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa obojstranného 

podpísania tejto Zmluvy. 

1.2.  rozpočtu zhotoviteľa predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na 

uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“),  

1.3. článku III. tejto Zmluvy – termínmi plnenia,  

(ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet Zmluvy“). 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, 

predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.  

3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe 

požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto 

Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto 

Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania (súťažnými podkladmi), ako 
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aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné 

k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený 

a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.  

4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými 

právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými 

dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné 

strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by 

vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania 

a prevzatia diela. 

 

Čl. III – Termín plnenia 
 

1. 

1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska:       do 7 dní po účinnosti Zmluvy 

1.2. Termín začatia prác:                      do 7 dní od prevzatia staveniska                                                                                        

1.3. Termín ukončenia prác:            do 130 dní od prevzatia staveniska 

1.4. Termín odovzdania diela:           do 7 dní od ukončenia prác 

2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, 

informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu 

predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, ako aj o dôvodoch 

takejto udalosti. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané 

okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. 

3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. 

bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý predloží 

zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy. Dielo 

podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne 

dojednanom v ods. 1.,  bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe 

ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného 

pozastavenia stavby a pod.. 

4. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto 

Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného 

pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň 

nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja. 

5. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, 

nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem 

prípadov uvedených v ust. § 551  ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.  

 

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy 
 

Miestom vykonania diela je Obec Hurbanova Ves 40. 

 

 

Čl. V – Cena diela 
 

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 

pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 78139,56 EUR bez DPH (slovom 

sedemdesiatosemtisíc stotridsaťdeväť EUR a 56 eurocentov), t.j. 93767,47 EUR vrátane 

príslušnej DPH (slovom deväťdesiattritisíc sedemstošesťdesiatsedem EUR a 47 eurocentov). 
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1.1. V súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. je cena diela stanovená ako pevná a pre 

daný rozsah diela nebude nikdy menená.  

1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – 

priloženého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za 

správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne 

dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, 

t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. 

Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so 

splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý 

vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky 

do verejného obstarávania. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ. 

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú 

dojednané v tejto Zmluve.  

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád 

a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho 

prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak. 

4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a 

doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému 

vykonaniu predmetu diela.  

5. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že preveril zrozumiteľnosť, rozsah a 

kompletnosť PD diela, vrátane technologických postupov, všetky nejasnosti si objasnil pred 

podpisom Zmluvy a je schopný dielo v plnom rozsahu zrealizovať. Zároveň prehlasuje, že sa 

zoznámil s aktuálnym stavom staveniska, inžinierskymi sieťami a možnosťami staveniska.  

 

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie 
 

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, 

spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo na základe 

výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných 

objednávateľom, resp. osobou na to v zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na 

základe daňového dokladu – faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými 

predpismi platnými v čase ich vystavenia. 

3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti ho 

zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným 

výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako podklad k fakturácii 

sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže 

slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi 

vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác 

nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať 

aspoň položky nesporné v dohodnutej miere.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za vykonané práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť 

mesačne a súčasne po odovzdaní všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. 

v zmysle tejto Zmluvy a po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúru je 

zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 2 ks, aj 

v elektronickej podobe na e-mail: hurbanova.ves@azet.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto 

Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných 

materiálov. Súčet vystavených mesačných faktúr môže byť maximálne vo výške 80% 

dohodnutej ceny diela. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že konečnú faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť 

najskôr v deň protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a súčasne po odovzdaní 

všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po 
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odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Konečná faktúra je súčasne 

prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné 

požiadavky. Konečnu faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej 

formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: hurbanova.ves@azet.sk, spolu so 

všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných 

prác a zabudovaných materiálov. Konečná faktúra musí byť minimálne vo výške 20% 

dohodnutej ceny diela. 

6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 14 pracovných dní. Faktúra musí okrem bežných 

náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto 

Zmluvy, a to na základe súpisov prác.  

7. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 

8. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo 

nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh 

faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom 

termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti 

začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane 

tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom 

neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím 

prostriedkom druhej zmluvnej strany.  

 

Čl. VII – Stavenisko 
 

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto 

Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“; pričom 

zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto 

protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska. 

2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou 

prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a 

dbať na to, aby v priebehu realizácie  diela nedošlo k ich poškodeniu.   

3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok 

pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania 

odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu 

priľahlých komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný 

tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, 

a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej 

objednávateľom neodstráni, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení 

urobiť poriadok na náklady zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom 

v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby. 

5.  Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ 

na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä 

sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných 

právnych predpisov. Stavebnotechnický a autorský dozor objednávateľa budú vykonávať 

Ing. Pavol Száraz ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi 

zhotoviteľovi vopred. 

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok 

a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité 

opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho 

stavbyvedúceho, ktoré meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia 

staveniska. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok 

medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.  
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8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ 

odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov 

na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, 

porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti 

a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým 

objednávateľovi nevznikli žiadne náklady. 

9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa 

najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany a nakladaní s odpadmi. 

Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných 

a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie. 

10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať 

v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol. Súčasťou tohto protokolu 

bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.  

11. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu 

a dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia 

bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom. 

 

Čl. VIII – Stavebný denník 
 

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska 

o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna 

pre objednávateľa. 

2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany 

objednávateľa, ako celku. 

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných 

dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou. 

4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ 

má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá 

zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa. 

5.  Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, 

pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe. Taktiež prerušenie prác 

s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy 

o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy 

o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na 

odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

 

Čl. IX – Projektová dokumentácia 
 

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela. 

2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký 

rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého 

technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej 

dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá. 

 

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela 
 

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi 

objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. 

2. Splnenie dodávky diela: 

a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky 

diela, 
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b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v zápise o prevzatí, že dodávku 

diela preberá. 

3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, ktorý bude 

obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a 

objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.  

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na 

zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  

5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú 

dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela: 

- 2x projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1x digitálne na CD nosiči 

vo formáte DWG a PDF;  

- zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach; 

- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov; 

- 1x kópiu stavebného denníka; 

- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií; 

- záručné listy; 

- doklady o spôsobe likvidácie odpadov; 

bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať 

ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované 

za vadu, ktorá bráni užívaniu diela 

6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom 

postupe budú zakryté alebo sa stanú
 
neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade 

porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady 

a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím 

vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác. 
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len 

„previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude 

zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých 

dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa  previerkami 

nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom 

k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela. 

 

Čl. XI -   Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ  

1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje 

náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať 

objednávateľovi. 

1.2. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu. Pri vykonávaní diela inou 

osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má 

právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) 

navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v Stavebnom 

denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným 

spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením 

vykonávaných prác. 

1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a 

kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.  

1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť 

pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP platných 

v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň 

začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a 
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bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s 

ustanoveniami prísl. právnych predpisov. 

1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích 

osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa 

zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase. 

1.6. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na 

vykonanie diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ 

zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na 

stavenisko (montážne pracovisko). 

1.7. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať 

také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem 

platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené 

projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať 

kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN. Ak 

materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému 

dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode 

so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o 

kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na  

stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané 

podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, 

bez vád a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, 

komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, 

komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto 

Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a 

riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.  

1.8. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu 

dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez 

zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, 

zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude 

objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod 

ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela 

priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov. 

1.9. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, 

ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky 

a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez 

akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu 

diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má 

objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo 

zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také 

prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto 

prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi 

iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické 

podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.  

1.10. Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a 

ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela. 

1.11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 

spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa 

zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto 

Zmluvy. Zhotoviteľ je uvedené poistenie preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie; 

v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť. 

1.12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a 

je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; 
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doklad o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri 

odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a 

obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je 

povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom  

najneskôr ku dňu splatnosti záverečnej faktúry . 

1.13. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby 

zabezpečuje zhotoviteľ. 

1.14 Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach 

spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby 

i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá 

stavebnotechnický dozor objednávateľa. 

1.15 Dodávateľ je počas trvania tejto zmluvy povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti 

za škodu spôsobenú objednávateľovi, pričom výška poistného plnenia musí byť 

najmenej vo výške zmluvnej ceny (s DPH), alebo jej ekvivalent v cudzej mene s 

platnosťou počas celej doby trvania zmluvy. Dodávateľ je povinný predložiť 

objednávateľovi kópiu zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu pri podpise tejto 

zmluvy. Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia. 

1.16 Ak by činnosť zhotoviteľa mala za následok povinnosť objednávateľa vrátiť nenávratný 

finančný príspevok, bude sa to podľa tejto zmluvy považovať za škodu, ktorá vznikla 

objednávateľovi a ktorú zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 10 dní od písomnej výzvy 

objednávateľa. 

 

2. Objednávateľ 

2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, 

ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je 

zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, 

nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 

7 pracovných  dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.  

2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých 

prácou nie je spokojný.  

2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú 

oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, 

dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a 

zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný. 

 

Čl. XII - Životné prostredie 

 

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ 

kontroluje a spravuje stavenisko. 

2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek 

nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho 

okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil. 

 

Čl. XIII- Záručná doba zodpovednosť za vady  

  

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, 

najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej stavby. Prípadné škody 

vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, 

najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.  

2. Zhotoviteľ ručí za to, že  dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne 

dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby 

bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili 
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alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve 

predpokladaným účelom. 

3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia 

zhotoveného diela. 

4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť 

objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo 

ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo 

materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane 

chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení 

v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád 

diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete. 

5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky 

odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do 

rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

6.  Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí 

obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. 

Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v 

záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od 

doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených 

prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. Havarijné stavy je 

povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide 

o vadu,  alebo havarijný stav, má objednávateľ. 

8. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich 

nárokov: 

a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo; 

b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny 

častí diela a pod.; 

c) odstúpiť od Zmluvy;  

d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy; 

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.  

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na 

náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla. 

 

Čl. XIV – Doručovanie 

 

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, 

ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, 

alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na 

inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom. 

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže 

niečo iné:  

- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,  

- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako 

deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená. 

 

Čl.  XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy 
 

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov: 

 odstúpením od Zmluvy,  

 písomnou dohodou zmluvných strán  

 ; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami. 
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2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, 

alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení 

od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na 

odstúpenie od Zmluvy. 

2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, 

nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení 

o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia 

zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia 

o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

2. 2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:   

a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;  

b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne; 

c) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;  

d) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými 

normami; 

e) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, 

že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný; 

f) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri 

zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo; 

g) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté 

a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce 

ochote objednávateľa dielo prevziať; 

h) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od 

Zmluvy odstúpiť; 

i) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne 

zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov 

diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných vád diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni 

v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru); 

j) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 

dní; 

k) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa; 

l) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené 

stavebno-technickým  dozorom, objednávateľom,  

m) Zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne 

neplatí dohodnuté poistné; 

n)  Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu 

alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí 

na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy; 

o) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na 

tretiu osobu; 

p) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa; 

q) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela 

súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa; 

r) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie 

informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce: 

a)  práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia 

od Zmluvy naďalej trvajú; 

b)  ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a  
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c)  všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na 

základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo 

Zmluvy. 

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ 

tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany 

nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa 

zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.   

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného 

porušenia tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela s 

DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia 

o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie 

zdržiavať na pozemku a diele objednávateľa. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky 

ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.  

 

Čl. XVI -  Sankcie  
 

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň 

omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj 

túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. 

Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej 

z titulu omeškania. 

2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok 

z omeškania stanovený zákonom. 

 

Čl. XVII - Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti o všetkých 

obchodných a technických informáciách, ktoré mu poskytne objednávateľ, alebo o ktorých sa 

inak dozvie pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s touto Zmluvou a tieto informácie 

nepoužiť na iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Táto povinnosť platí aj po zhotovení a 

odovzdaní diela alebo po zániku platnosti tejto Zmluvy.  

2. Subdodávateľom môže zhotoviteľ poskytnúť informácie len v nevyhnutnom rozsahu. 

 

Čl.  XVIII -  Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.hurbanovaves.sk. 

2. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským 

právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a 

povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

3. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho 

neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia 

Zmluvy. Strany súhlasia s tím, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého 

výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné  ustanovenie.  

4.   Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

5. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany 

i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné. 

http://www.hurbanovaves.sk/
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6. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej 

vôle, túto vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Hurbanovej Vsi, dňa  16.3.2018 

 

 

 

Objednávateľ:                                                                    Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________              ____________________________ 

       Ing. Ľubomír Petrák, CSc.     Ladislav Uhrapka 

                starosta obce             konateľ 

 

 

 

 

 

Prílohy zmluvy:  

 1) Príloha č. 1 – Rozpočet (vyplnený výkaz-výmer) 



: 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

Näzov stavby 

Näzov objel<lu 

Objednávateľ 

PtcJeklant 

Zhotovoter 

Počet 

1 

Stavebn� úpravy obecnej budovy 

Stavebné úpravy obecnej budovy 

Obec: Hurbanova Ves, 903 01 Hurbanova Ves 48 

Ing Pavol Szára2 

Lac:i Trade s r o Cinlorinska 98, 925 05 Vozokany 

Rozpočel člslo Spracoval 

lluhrapka Ladislav 

Merné a účelové jednotky 

Náklady I 1 m.J. Počet 

of 0,001 
Rozpočtové náklady v 

1 

N6klady / 1 m J 

ol 0,00 

EUR 

A !Základné rozp. náklady B 
1

Doplnkové náklady 

1 HSV Dodávky 1 575,00 a 1 Práca nadeas 0,00 
-2 Montáž 48 551,75 9 leez pevnej podt 0,00 

3 PSV Dodávky 12 693,41 10 Kultúrna pama1ka 1 0,00 
-

4 Montáž 13319,40 11 1 0,00 

6 "M" Dodávky 0,00 
,_ 

6 Montáž 2 000,00 

7 ZRN (r. 1-6) 78 139,56 12 1 DN (r. 8·11} 
20 HZS 0,00 21 1 Kompl člnnos[ 0.00 

Projektant 

Oétum a podpis IPečJatka 
1 

Objednávateľ 

Dátum a podpis Peéčatka 
.hotoviter Laci Trade s.r.o. ./, -��./ ,l....., 

Clbtotfnska 98, 925 OS Vozokany 
Détum a podpis ?. � l...; A� Pe61J�O; � 200 428 DIC: 2023290555 

l\.i 1Jt't1! """ ,„ „u <.!) .,. __ ,... 
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JKSO 

EčO 

Miesto 

tčO 

305995 

46200428 

D�a 

!21.02.2018 

1 Počet -

c Vedľajšie rozpočtové náklady 

13 Zariad, staveniska 

14 'Mimostav doprava 

15 územné vptyvy 

16 PrevádZkové ví*fvY 

17 OS1atné 

18 1VRN zroz poétu 

19 VRN (r. 13·18} 
22 Ostatn6 náklady 

o 
!

celkové náklady 

23 Súčet 7. 12. 19·22 

24 DPH 20,00 % 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

E IPrlpočty a odpočty 

26 Oodévky Obfednévateľa 

271 Kézavá dolo1Ka 

28 Zvýhodnenie + · 

lčOPH 

SK2023290555 

. 

1 

1 Náklady I 1 m.J 

ol 0.00 

1 000%1 
-
0,00 -

0,00% 0,00 

0.00% 0,00 
-

0,00% 0,00 

0.00% 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

78 139,56 

15627.91 

93 767,47 

-
0,00 

1 0,00 

0,00 



ROZPOČET 
Stavba: Stavebné úpravy obec. budovy 

Objekt: Obecny úrad Hurbanova Ves 

Objednáva tel: 

Zhotovíte!: 

P . č. Kód položky 

1 2 

HSV 

1 273321311 

2 273351215 
3 273351216 
4 273362021 

5 311208340 

6 340239235 

7 340239240 

4 

8 411354 263 

6 

9 612462222 

I O 61 2471513 

11 612471514 

12 812481119 

13 620991121 

1 4 62246111 1 

15 6224642 2 1 

16 62246611 2 

17 8252 50023 

J 
6252500232 

19 6252500233 

20 625991040 

21 631325711 

22 631362021 

23 6324 51055 

24 832477005 

25 642952 1 10 

26 6112757900 

27 6112758300 

28 6112758700 

29 6 112759100 

Obec Hurbanova Vu� 9� 01 Hurbanova Ves 48 

Lad Trada s r o Ciniorimko 98, 925 05 Vozok•ny 

Popis 

3 

Práce a dodávky HSV 

Zakladanie 
Betôn základových dosiek. železový (bez výstuže). lr.C 20125 
Debnenie základových dosiek, zllOtovenie-dlelce 
Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce 
Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI 

Zvislé a komple tné konštrukcie 

Oodatocná Izolácia vlhkého muriva Slkkaton SAN pre hrúbku mufiva 400 mm 

1 Zamurova nie otvorov p4 do 4 m2 v prieckach alebo stenaai z prieekOVlek 
Ytong hr. 150 mm 

llamurovanre otvorov plocny nao 1 do 4 mz tvam1cam1 Y 1 UNI;; 
(450x599x249) 

Vodorovné konštrukcie 

Úpravy povrchov podlahy osadenie ' 

Vnútomé sanacná omietka stien weber .san presto 200. hr 1 O mm 

Príprava p odkladu pre vnútorné vépemocem. a vápenné omietky - BASF, 

penetracný náter na nesavé povrchy, Prince Co lor Multigrund PPB 
1LaKladna penetracia pre vnutomé natery, Prince coror Mult1gr un d ,....,,„ -

BASF 
PoUahnube vnútorných stien. sklotextilnou mnežkou 

1 Zakryvam e s kar panelov vyplni vonKBJSích 01vorov zhotovené z lesen1a 
akýmkolveK spôsobom 

1vonKa1s1a pene1racra suen sm�atova;,, 1 c 1areona poo om1e1K)I us1acm11e, 
p�tovité, silikátové fasádne a fasédne fartiy 

!Vonkajšia om1e1ka st ien BAUMIT tenkovrs tvova sí'1katova základ a sKrabaoa 
1mm 

1n1prava VV<m8J�1enu .,.,.. .... uu suen tlAVMI 1, Univerza"')' 2a1<1aa vy1>1u�eny 
vláKnami (Baumil FiJfPlimer) 

1 Kontaklny zatep1ovac1 system ostenia nr. 30 mm 01'uM11 „' "" - mineraine 
riešenie 

1 Komarru y zatep1ovac1 system ostenia nr. :io mm tsAUMI 1 :> '"" • m1nera1ne 
rie.šenie 

IKonraKmy zatep1ovac1 system nr l'IV mm ""uM11 „ ''"' ·nesenie pre soKel 
(XPS), skrutl<0vacie kotvy 

Kontaktný 2atep?ovacl systém vonkajších podh?adov hr. 40 mm BAUMIT 
STAR - štandardné r i ešenie (EPS-F), skn.itkovacie kotvy 

IMazanrna z oetonv vystuzena oceJovymr 111aicnam1 (uram 1x1 {ffi;>/ ILl;«VIL� nr. 
nad 12D do 240 mm 

1 vys!uz mazamn z oe1ooov (z KameJWa) a z <an�ycn oe1oiiov zo srett ivv<1. 
priemer drôtu 8/8 mm, v. o)(a 150x150 mm 

Poter pieskovocem011tov ý hr. do 50 mm 
·- .na pOdl. nrno<a ruveht. na nBSlal<avy pou�1aa. vnuiurna pouziue. 

hr. 2 mm 
,,-: 

, , 
Osad enie areveoého c2Ve<ového rému a zárubni ploály otvoru do 2. S m 2 

:4aruona vrru•vma rdm uva, rozmer ovv-„vv11 � •v mm, „,„ avere 
Jadnokrldlood 

Zllrubna vnútorná �mova, 110-0-18SOl1970 mm, pre rlvere dVojkrlrJ/ove 

IDve� vnúto-1edno1<rt<J/Ove s111<a 600-900 mm 

!Dvere vnutomé CJVOJKna1ové, 1100-10:>0 mm 
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MJ 

4 

1113 
m2 
m2 
t 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

rn2 

m2 

m2 

m2 

m2 

mJ 

m2 
m2 

m2 

ks 

ks 

ks 

ks 

k � 

JKSO: 
EčO: 

Lacl Trade s.r.o. 
Cintorlmka 98, 925 05 Vozo1 

IČO: 46 200 428 DIČ: 20232 
IC DPH: Sf<.J02.12,905.' 

,L_.., 1 ( 

Spracoval: Uhrapl<a Ladsla-,. 

Détum: 21.02 2018 

Množstvo 
CMl3 jednolkovä Cena celkom 

celkom 

5 s 7 

50 126,747 

3 245 393 
16,875 118,75 4 2 003.974 
37,500 10,783 404,363 
37,500 1,879 70.463 

0,500 1 533,1 86 766,593 

1 043 '\_45 

30,000 26,110 783,300 

2.640 28,251 74,583 

2.200 84.210 185,262 

945,875 

35,000 27,025 945,875 

23 045 360 

22.870 24.020 549.337 

228.70 0 1.256 287,247 

228.700 1.803 412.346 

228.700 3,234 7 39.616 

15,000 1.127 16,905 

292,775 2,544 744,820 

292 ,775 1 1 . 24 1 3 2!n.064 

292,775 4,365 1 277,963 

161,200 47.02 6 7 580.591 

10,075 31,210 314.441 

97.200 46,250 4 495,500 

24.300 17.920 435.456 

5.250 183,824 965.076 

35.000 10,300 360.500 

83,07 0 9,752 810,099 

83,070 8.901 731.099 

5 OOO 6.656 33.280 

5. 000 77,500 387,SQO 

1.000 87,500 87,500 

5,000 175, 000 87S,OOO 

1,000 225, 00 0 225. 000 

HmOOiosc celkom 

8 

209,498 

41 992 
40,870 

0.520 

O.OOO 

0.601 

80 433 

79,934 

0,272 

0,226 

1,050 

1.050 

76 008 

0.91 5 

0.069 

0,023 
0.449 

0.002 

2.740 

0.700 

2.929 

1,61:16 

0.105 

1.017 

0.229 

13,052 

42,104 
9.256 

0,382 

0,038 

O,OBC 

0,022 

0, 095 

0. 027 



p č. Kód potožky 

1 2 

9 

30 941941041 

31 941 941291 

32 941941641 

33 941955001 
34 953945101 
35 953945111 

36 95399 61 1 1 

37 981055111 

38 962031132 

39 965024121 

40 965041320 

41 96504 1420 . 

42 965049120 

- 43 968061112 

44 9680611122 

45 978021191 

46 978059531 

47 979003112 

48 979083191 

49 979093111 

99 

50 998011001 

PSV 

711 

51 711111001 

52 1116315000 

53 711141559 
54 6283228200 

- 55 7 11212551 
56 998711101 

713 
57 713111111 

58 6314150110 

59 713121111 

60 6936 700040 

61 713122121 

62 2 83 7653440 

63 998713101 

721 
64 721100002 
65 721100904 
66 721100905 

731 
a1 p311ooso1 

750 

68 757190201 

Popis 

3 

Ostatné konštrukcie a práce·blÍranle 
1 Montaz lesema 1anKeno pracovného radoveho s pooianam1 slr<Y nad 1, oo do 

1,20 m a  výšky do 10m 

Priplatok za prvý a ka.želý delš l 1 zacatý mesiac použitia lešenia k c:ene ·1041 
ID<1montaz lesema lahkeho pracovneho r adoveho a s podlahami, s1rKy naa 

1,00 do 1,20 m výšky do 10 m 

Lešenie lahké pracovné pomocné. s výškou lesenovej podlahy do 1,20 m 
Profil soklový hllnikový SL 3 BAUMIT 

U�ta IQhOvá BAUMIT 9075 

1 BAUMn Ot.enn� a dverovy d1la tacny prof� (plastovy) 

Búranie zak1adov alebo vyeurame otvorc>v plochy nad 4 m2 v Lákladoch 
telezobetónových. -2,400001 
Biíraníe pnecok z teh91 p�lenych, plnych alebo dutých hr, do 150 mm, • 

0,196001 

Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z tlosiek alebQ mozaiky. -0.19200t 
IBurame poelkladov pod dlatby, l iatych dlazieb a mazanin,§1\varobeton hr Clo 

100 mm, -1,6000ot 
IBuranre podkladov pod dlatby. liatych dl a žieb a ma2anin.škvarobeton hr.nacr 

100mm. -1.600001 
Pnplatok za burarue be!ónovet mazsmny so zväranou sietou alebo reorcovym 
p1e1ivom hi.nad 1 00 mm 

Oemonlát OJUefl drevenych, 1 om ODYUUU • 0,00& 

1oemontäž dven drevenyCh vcnooovycll, 1 bm obvodu. O,Ofil 

011cenie cemenrov)'Cll omietok vnutomych stien v rozsanu ao 100 'III, • 

0,06100t 

Odsekanie a odobratie si ien z obkladaciek vnútorných nad 2 m2, ·0,060 001 
IVodoro11 n e premiestnenie sutiny na skladku s nalozen im a ziozeni m nad 100 

do 1000m 

Priplatok za každých dalšieh 1 zecatých 1 OOO m po spevnenej cesie 
Uloženie sutiny na sldádk u s h rubým urovnaním bez zhutnenia 

Presun hmô t HSV 

Izolácie proti vode a vlhkostl 

lz.olacia proU zemneí vlhkosU vodorovna penetracnym náterom za studena 
Lak asfaltový ALP·PENETRA L v sudoch 

lzolacia pro ti zemnej vlhkosti a Uakovef vode vodorovná NAIP pritavením 
Pá$y tažké asfaltované Hydrobll v 60 s 35 

Jeonoz1oz. S IUM110v" 11yuro 1zv1aC>1d nmow l.;t:Ml i<., soerKa vonKSJ••a. uzn 'u" 
z.vislá 

Pres un lvnôl pre iLoládu pr04i vode v objel\toch výšky do s m 

Izolácie tepelné 
Montai tepelnej izolácie pasmi stropov, vrohom - klad . volne 
umrot 1-'lus sKtena vina nrvoKa .:uv mm 

lakryvanie tepeineJ izo1ac.e poo1an 1011ou 

1r..ryc1a re. 1v11a v, 1� '"", »11np t: rn, 01:ueme ,..,.., m�, "'u • ..,„ur .• .,..., • „.�,au,rnrJ 
práce, pod/ah vyhurovanill·lzolácie 

Monläž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová 
lt:I-'� 1:>v� penovy potysryre11 hrvbl<.a 60 mm 

Presun hmôt pre lzolade tepelne v objektoch výšky do 6 m 
"" 

Zdravotech. vllUtorné kanallzAcla 
Kanaliz.acné inšlal.ácie 
Vodovodné inštalácie 
zafiadovacie predmety 

ústredni kúre nit', kotolne 

MJ 

4 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 
m 

m 

m3 

m2 

11'12 

m 3 

m3 

m3 

m 

m 

m2 

m2 

1 

t 
t 

m2 
1 

m2 
m2 

m2 
t 

m2 

m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

t 

sub 
sub 
sub 

1 Ustredné kúrenie lsLlb 

Vzduchotechika 

ks 

S1J'ana 2 z 3 

Množstvo 
celkom 

5 

300,000 

300,000 

300,000 

83,000 
55,000 

160,000 

40.000 

44,109 

15,000 

82,930 

82.930 

12,930 

82.930 

30,600 

64,800 

228,700 

27,600 

352.465 

3 736.770 
352.465 

89.085 

35,000 
0,011 

35,000 
40,250 

33,000 
0.258 

80,01)0 

88,000 

83,070 

95.531 

83,070 

169,463 

0.558 

1,000 
1,000 
1,000 

1.0001 

2,000 

Cena jednolkova Cena celkom HmolnoslJ celkom 

6 

1,661 

0,968 

1,030 

2,133 
3.624 
2.078 

11.330 

147.114 

2.931 

1,306 

44.905 

37.442 

25.229 

1,320 

1,320 

4,568 

2,36�1 

3.461 

0.447 
0,528 

8,440 

0,143 
1 288.733 

1,514 
2.3 24 

14.380 
26.451 

0.1184 

12,301 

0.340 

1.120 

1,169 

5,630 

25,749 

500.000 
500,000 
500,000 

4 000.0001 

150,000 

7 

19 SW097 

498.300 

290.400 

309.000 

177,039 
199.320 
332.480 

453,200 

6 489.051 

43:965 

108.307 

3 723.972 

484.125 

2 092.241 

40.656 

85.272 

1 044.016 

65,384 

1 226,931 

1 670,336 
186.102 

751,877 

751,877 

26 012,814 

647 076 

5,005 
14, 176 

52,990 
93,541 

474 ,540 
8.824 

2 354 001 
70.720 

1 082,488 

28,244 

106,995 

97.109 

954.077 

14.388 

1 500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

4 000,000 
4 000.0001 
2 000,000 

300,000 

Laci Trade s.r.o. 
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QPÁ: SK2 290555 CD 

10,016 

O.OOO 

6,040 

O.OOO 

3.502 
O.OOO 
O.OOO 

0.092 

0,000 

0. 382 

0,000 

O.OOO 

O.OOO 

O.OOO 

O.OOO 

0,000 

O OOO 

0,000 

O.OOO 

0,000 
O.OOO 

0,000 

O.OOO 
23,372 

o 189 ' 

O.OOO 
0,011 

0,01 9 
0. 156 

0003 
O.OOO 

1 559 . 
O.OOO 

0,528 

0.003 

0,011 

O .OOO 

1,01 7 

O.OOO 

0.001 
0.001 
0,001 

0,000 
o.oool 
0,000 

O.OOO 



Pč. Kód položky 

1 2 

69 429 1000003 

70 757190206 

71 42910000 04 

763 

72 783133110 

73 76.'113501 o 

76 6 

74 766621262 

75 6114107100 

76 6114113400 

77 766623522 

78 2832321000 

79 28323210002 

80 766623533 

81 766641 261 

82 6114123000 

83 61141230002 

84 998766101 

767 

85 767392111 

86 2830000100 

87 767662110 

88 553817010000 

89 76799�108 

771 

90 771551030 

91 5976579100 
92 5976579600 

93 59 7 65796002 

94 59 7 65796003 

95 771575109 

96 5976 398000 

97 59763980002 
98 59763980003 

99 998771101 

781 

100 781415015 

101 59 78166000 

102 59 781660002 

103 59781660003 

784 

1()4 78445 2471 

105 784481 010 

106 5903066400 

107 59{)30684002 

M 

21 ·M 

108 210010001 

109 2100100011 

110 2100100013 

Pepis 

3 

K/imatizacná jedM/ka vntltomá kazetová $1vorces/ná s ram?ekom CT09 
CHUUK (2,ll/'2,9) kW pre objem miestnosti 65 m3 MICROWELL 

, 

1 Montáž ran-0011u Kaie10veno avo11ru0Koveno stvorcesmeno 

1 ran--cou „dz..,, ...... r ,„„v -..,..,..,, · �·ivon: escny, uvo1 1..rou,.;o vy, vy„„,, � ..... "„ 

MICROWELL 

Kon!trukele - �revostavby 
zavesona nosna ca· 

12:s mm 
SOK kaz olový podhlad RIGIPS 600�600 mm hrana A 

Konštrukci e s1oláľ$ke 

Montáž okna plasloveho naPU R penu 

Plastové okno jednokrldlov& otváravo-shlopné vý�kyl�frky 600/600 mm 

Pl astové okno ďvojkrldl ová otváravo-sl<lopné výškylširky 12001850 mm 
1 Mon1az zo 1zno-posuvnycn a SK1opno-posuvnycn p1as1ovycn oven s nyrcoizo1 

páskami /exteriér a interlé r/ 
Fófia CX exteríer 290 / 30 pre Okenné kel e 

Fófia CX interier 290 I 30 p,.. okenné *cie 
Posuvné dvera plastové aulomatické 

Montáž dveri plas1ovYch vchod jednodielnym za 1 m obvodu dverí 

Plastové dvere výškylširl<y 2200/900 mm 

Plastové dvere výfky!S/ri<y 2W<V1200 mm 

Presun hmot pre konšlrukcle s ro lérske v objektoch výšky do 6 m 

Konšttukcle doplnkové kovové 

Montáž ocelového prístrešku kotveného do steny a na slipoch.krytina z plechu 

wnstresoK oce1ovy 

Montáž mreii pevných skruU<ovanim 
1 vcerove mreu na m1eru 

IMOntai OS18Íll)"'ll atypt'"'>""' KOVOvyu1 staveuuy"11 UOJY!nKOvyw •OllSu�""'' 
nad 500 kg 

Podlahy z dlaždíc 

Montaž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300x300 mm 
Obkfadacky keramické mfllzuvzdomé 300x300x10 mm 
Lepidlo 
Skárovacia hmota 
Si/ikon 

Mon1az pocrran z a1aza1c keram. ukraaanie ao rmeru oez povrcno ve upravy 
alebo glaz hladkých 300x300mm 
Dfatdice k erarrnclt.e 300x300x8 mm 

Lepidlo 
Skarovacia hmola 

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m 

Dokoncovacíe práce a obklady 
1 f./lontllz 00K1aaov vnuror. s uen z obKfadac1ek porov. areoo opaKnycn 

kladenych do tmelu vel 300x1 50m m 
Obk/adacky pórovinov& jednofarebM hladké glazúra 

Lepidlo Flex Kleber. 25 kt; vrece 
Sk�rovacia hmota bahama 5 kg vrece 

Dokoncovacie práce malby 
Malby z ma11arsllY"" zmes o tekutyCJ'l J-'nmalex dVOJ- a viacrareone s Dl&oym 
stropom cJvojnás do 3. 80 m 
Slierka v miestnostiach výš.ky do 3. 80 m 

Rigips stierl:aRimano Fmal 
Ríg.ps stierkaRimano D-3 

Práce a dodavky M 

Elektromont á ž e 
1 Montaz a oooavka alarmu s prlsluSenstvom 

Montaz a dodavka kamerového systému a pnslusenstva 

Eleklroínštalácía, bleskozvod 

Stnina 3 � 3 

MJ 

4 

ks 

ks 

ks 

m2 

m2 

m 

l<s 

ks 

m 
m 

m 

ks 

m 

ks 
ks 

t 

m2 

ks 
m2 

As 

kg 

m2 

m2 

kg 
kg 
bal 

m2 
m2 

kg 
kg 

t 

m2 

m2 

bal 
bal 

m2 

m2 

�g 

kg 

sub 

sub 

sub 

Množstvo Cena jednolkovll Cena celkom 
celkom 

5 6 7 

2,000 510,000 1 020,000 

2.000 90,000 180,000 

2.000 250,000 500,000 

2 342,720 

22,370 22.047 493. 1 91 
60.700 30.470 1849,529 

3 625,571 

30,800 7,900 243, 320 

6,000 122,545 735.'270 

6.000 235, 000 t 410,000 

6.800 38,328 260,630 

7.140 2,050 14.637 

7,140 1, 980 14, 137 

1 ,000 O.OOO O.OOO 

13.000 7.900 102,700 

1.000 359,000 359. 000 

1,000 467,000 467.000 

1,000 18,877 18,877 

1 871 ,981 

40,000 3,500 140,000 

40,000 18,000 720,000 

37.778 8.159 308.231 

17,000 31.823 541,000 

250 ,000 0.651 162 ,750 

4 367,887 

37,500 15 ,000 562.500 

38,250 14,509 554,969 

173.234 0,596 103,247 

34,647 1,200 41,576 

6,929 3,210 22. 242 

63.070 1 5000 1 246.050 

84,731 1 7. 448 1 478.386 

373,595 0,560 209.213 

67,247 1.210 81.369 

5,000 13.667 6 8 .335 

671 , 478 

20,800 15,886 330,429 

21,216 14,000 297,024 

2.701 14,900 40,245 

0,540 7, 000 3.780 

2 632100 

222.000 0.730 162.0 60 

· ZOO.OOO 3.205 641,000 

408.000 0,880 359.040 

1500,000 0,980 1 470,000 

2 000,000 

2 OOO OOO 

1 ,000 770.000 770,000 

1 ,000 930,000 930,000 

1,000 300,000 300.000 

Lacl Trade s.r.o. 
76 139,SSO 

Cfntorfmka 98, 925 OS \bz.okany 
}S?:�® 428 DIČ: 2023290555 

/�· tt15PH: SK2023290555 CD 

Hmotnos 1 celkom 

8 

0,000 

O.OOO 

O. OOO 

0 ,850 

0.264 

0,566 

0,550 
0,043 

O, 137 

0,19S 

0,026 

0,007 

0.007 

0,005 

0.020 

o.oss 

0,055 

0,000 

0,055 

O.OOO 

0,040 

O.OOO 

o.oco 

0 ,0 14 

17 582 

2.399 

0.803 

3. 638 
0.728 

0.146 

0.409 

1,S25 

6. 725 

1,2 10 

O.OOO 

0,300 

0.053 

0,214 

0,027 
0, 005 

2 282 

0,044 

0.330 

0 ,408 

f,500 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 


