
Obec PraSice Zmluva o dielo 2021/ZoD

Zm lu va  o dielo
na zhotovenie stavebných prác

„Prašice, autobusové zastávky“
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

ČI. I
Zmluvné strany

Obec Prašice
1. mája 142, 956 22 Prašice 
Erika Nemešová 
starostka
Primá Banka Slovensko 
SK02 5600 0000 0008 8666 9001 
KOMASK2X 
00310964 
2021315538

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „objednávateľ)

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Bankové spojenie: 
IBAN:
BIC/SWIFT:
IČO:
DIČDPH :

TOP-in, s.r.o.
Gorkého 2019 , 955 01 Topoľčany 
Pavol Doležaj - konateľ

Primá banka Slovensko a.s.
SK0856000000009145808001 
KOMASK2X 
46706267 
SK2023537362

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo: 31853/N 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác:,, Prašice, autobusové 
zastávky“ je výzva na predloženie cenovej ponuky a ponuka zhotoviteľa predložená 
objednávateľovi dňa 21.12.2021 v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

ČI. II 
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác -  stavebná úprava nevyhovujúcich 
autobusových zastávok v katastri obce Prašice podľa Projektovej dokumentácie 
vypracovanej Ing. Zuzanou Strehovskou a Ing. Františkom Némethom ako odborne 
spôsobilými osobami (príloha č.1 zmluvy) a položkového rozpočtu stavby (príloha č.2 zmluvy) 
(ďalej aj „stavba“, alebo „stavebné práce“ alebo „práce“), vlastnej obhliadky predmetu zmluvy 
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Predmet zmluvy zahŕňa okrem prác uvedených v bode 2.1. aj dopravu, odvoz stavebného 
odpadu na skládku, jeho likvidáciu a poplatok za jeho uloženie, vybudovanie potrebného
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rozsahu staveniska, jeho prevádzku a vypratanie, náklady na spotrebu elektrickej energie a 
vody.

2.3. Práce musia byť vyhotovené v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a položkového 
rozpočtu stavby pri dodržaní, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných 
technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov.

2.4. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne 
certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.5. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. vrátane dokladovania o naložení 
s odpadom.

2.6. Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby a po dodaní 
nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa:
2.6.1. certifikáty a atesty použitých materiálov,

2.6.2. ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do užívania.

Nedodanie vyššie uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu 
zmluvy objednávateľom. ,

2.7. Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa predmet zmluvy prevziať a uhradiť cenu za jeho 
vykonanie v súlade so zmluvou. Súčasťou plnenia bude aj odovzdanie dokladov vzťahujúcich 
sa k predmetu zmluvy.

2.8. Objednávateľ sa zaväzuje:

2.8.1. zápisnične odovzdať stavenisko,

2.8.2. prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.

2.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

2.9.1. dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,

2.9.2. dodržiavať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii,

2.9.3. zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska. Náklady 
na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska 
sú súčasťou zmluvnej ceny.

ČI. III

Termín a miesto dodania
3.1. Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy maximálne do 3 

mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).

3.2. Zhotoviteľ začne s preberaním staveniska do 3 dní od zaslania výzvy objednávateľa 
k prebratiu staveniska a začne s plnením predmetu zmluvy do 7 kalendárnych dní odo dňa 
prebratia staveniska.

3.3. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný zástupcami oboch 
zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne 
vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu zmluvy. V prípade, že 
zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne 
odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu dodania predmetu zmluvy sa považuje deň 
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápise z tohto konania.

3.4. Miestom dodania predmetu zmluvy sa nachádza v KÚ Prašice.
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3.5. Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie 
a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy. 
Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy 
minimálne 3 dni vopred.

3.6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo 
predĺženia času plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku zmluvy.

3.7. V prípade zmeny projektového riešenia, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude 
vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota výstavby predĺži úmerne o dobu potrebnú na 
realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného 
dodatku.

3.8. V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v tejto 
zmluve, objednávateľ je oprávnený, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične 
prevziať skôr.

ČI. IV
Cena za predmet zmluvy

4.1. Cena za predmet zmluvy bude stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, podľa schválenej projektovej dokumentácie, s možnosťou jej úpravy len v prípade:

4.1.1.ak jej úprava nebude v rozpore s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní 
a európskou legislatívou,

4.1.2.zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

4.1.3. ak bude znížená.

4.2. Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v EUR nasledovne:

4.2.1 zmluvná cena bez DPH 21.420,43,-EUR

4.2.2 20 % sadzba DPH 4.284,09,- EUR

4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH 25.704,52,- EUR

Slovom: dvadsaťpäťtísíc sedemstoštyri euro a päťdesiatdva euro EUR.

4.3. Ak zhotoviteľ je platcom DPH uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet zmluvy s DPH. Ak 
zhotoviteľ nie je platcom DPH uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet zmluvy bez DPH a na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

4.4. V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v ocenenom 
položkovom rozpočte, upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich 
ocení najneskôr pred uskutočnením prác a podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie 
položkového rozpočtu pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).

4.5. Za naviacpráce sa nebudú považovať tie práce, ktoré sú obsiahnuté v položkovom rozpočte 
a neboli zhotoviteľom ocenené v jednotlivých položkách.

4.6. V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený 
v položkovom rozpočte, zhotoviteľ si tieto nerealizované práce nezapočíta do zmluvnej ceny.

4.7. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve musí 
zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie.

„ Prašice, autobusové zastávky“
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ČI. V
Platobné podmienky

5.1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú cenu za predmet zmluvy dohodnutú v čl. IV v bode
4.2. tejto zmluvy na základe zhotoviteľom vyhotovenej a doručenej faktúry. Podkladom pre 
vyhotovenie faktúry bude zápisničné odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy. Výška ceny 
uvedená vo faktúre bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote 
zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v súpise vykonaných prác potvrdených 
oprávnenou osobou objednávateľa.

5.3. Faktúra za zrealizovaný predmet zmluvy bude doručená objednávateľovi do 15 dní odo dňa 
zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

5.4. Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne 
objednávateľa.

5.5. Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade so 
zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný 
oprávnenou osobou objednávateľa.

5.6. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Obecný úrad Prašice, 1. mája 142, 956 22 
Prašice.

5.7. V prípade, že faktúra vyhotovená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené 
náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo 
takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotoviteľ je povinný podľa 
charakteru nedostatku vyhotoviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou 
splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu na 
uvedenú adresu objednávateľa.

Čl. VI 
Stavenisko

6.1. Zhotoviteľ vybuduje v prípade potreby stavenisko. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších .predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za 
poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí 
zhotoviteľ.

6.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ochranu životného prostredia i okolitých priestorov.

6.5. Zhotoviteľ zabezpečí denné upratanie staveniska po ukončení prác, ako aj priľahlých 
komunikačných priestorov, ktoré znečistí svojou činnosťou.

Čl. VII
Vykonanie predmetu zmluvy

7.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy, v rozsahu podľa č. II zmluvy, jeho 
riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska i okolitých priestorov a za 
dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

......... ...... ...................................... ..... ......... .... ...... .................... 4
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7.3 Zhotovíte!’ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou 
a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle 
Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností v znení vyhlášky MPSVaR SR č. 46/2014 Z.z., ako aj vyhlášky MPSVaR SR č. 
508/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
a súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na stavenisku 
a požiarnu ochranu.

7.4 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho 
činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním 
jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov 
alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej 
lehote zhotoviteľ.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, 
bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní predmetu zmluvy 
a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda 
v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody 
bude znášať zhotoviteľ.

ČI. VIII

Vykonanie predmetu zmluvy
8.1 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ ukončený 

predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu 
predmetu zmluvy.

8.2 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
oznámiť najneskôr 3 dní vopred.

8.3 Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť:

8.3.1 Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný
oprávnenými osobami. Zápis bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného 
predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád a nedorobkov, ktorých charakter 
nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnú), dohodu
o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo 
zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude povinný nedorobky a vady odstrániť
v dohodnutej lehote.

8.3.2 Súčasťou zápisu bude:

8.3.2.1 certifikáty a atesty použitých materiálov,

8.3.2.2 ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do 
užívania.

ČI. VIX
Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že celý predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie a položkového rozpočtu stavby.
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9.2. Zhotovíte!’ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zhotovíte!’ prevezme záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, 
resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej doby 
spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ 
na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady, spôsobené 
dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť 
týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, alebo ak zhotoviteľ 
túto nevhodnosť nemohol zistiť.

9.4. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného 
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Pri výrobkoch platí záručná doba 
ustanovená výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do 
zápisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

9.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy bez 
zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu 
zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady 
odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 5 dní od uplatnenia písomnej 
reklamácie objednávateľa. Odstraňovanie záručných vád je bezplatné.

9.6. Objednávateľ bude oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť tieto nároky:

9.6.1. výmenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vád,

9.6.2. odstránenie vád opravou, ak sú opraviteľné,

9.6.3. odstúpenie od zmluvy.

9.7. Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád bezodkladne od ich 
oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonicky na čísle 0907 846 860 
alebo prostredníctvom e-mailu info@topin.eu

ČI. X
Zmluvné pokuty a úrok z omeškaniat

10.1. V prípade omeškania zhotoviteľa splnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej 
ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených pri 
prevzatí predmetu zmluvy a vád zistených počas záručnej doby, objednávateľ je oprávnený 
uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania a za každú 
vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska, objednávateľ je oprávnený 
uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.

10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotoviteľ je 
oprávnený uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády č. 21/2013 
Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.5. Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, 
ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

10 . 6 .

............................................................................................................................................................................. 6
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ČI. XI

Osobitné ustanovenia

11.1. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závažné 
skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

11.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto 
okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, 
bude povinná zmluvná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie 
záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto 
okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemožným do 12 mesiacov od 
vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, 
požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať 
zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

11.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slevenskej republiky a ním 
poverené osoby,
b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
c) Úrad vládneho auditu,
d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
e) Kontrolné orgány Európskej únie,
f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

ČI. XII 

Skončenie zmluvy
12.1. Zmluva môže skončiť:

12.1.1. splnením v dohodnutej dobe, na ktorú bola uzavretá,

12.1.2. písomnou dohodou zmluvných strán,(
12.1.3. výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,

12.1.4. odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

12.2. Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán
i bez uvedenia dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly VO, ktorou poskytovateľ 
neschváli predmetné verejné obstarávanie. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesačnej 
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

12.3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť:

12.3.1. v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné porušenie 
zmluvy sa považuje:

12.3.1.1. omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní od 
dohodnutého termínu dodania, zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu len 
skutočne vynaložených nákladov odsúhlasených objednávateľom, 
znížených o výšku zmluvnej pokuty,

12.3.1.2. ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

„ Prašice, autobusové zastávky“
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12.3.2. v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotovíte!’ nesplní svoju povinnosť 
ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá,

12.3.3. v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľom, ktoré 
vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľne porušenie dvakrát 
a viackrát.

12.3.4. neschválenia zákazky zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, 
po doručení správy z kontroly VO.

12.4. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

ČI. XIII

Záverečné ustanovenia
13.1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj 
jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie 
tejto zmluvy v plnom rozsahu.

13.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy
o príspevku na základe Výzvy Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q081 -512-003.

13.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2023.

13.4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán len v prípade, ak nebudú v rozpore s ustanovením § 18 
zákona o verejnom obstarávaní a európskou legislatívou.

13.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha k zmluve:

- príloha č. 1: projektová dokumentácia

- príloha č. 2: položkový rozpočet stavby

13.6. Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európske únie.

13.7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

13.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne 
a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali

V Topoľčanoch dňa 29.12.2021 V dňa

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

G o r k é h o 201 9, 955 01 Topoľčany 
IČO: 46 706 267,  IČ DPH: SK2023537362 

¡n f o @ t o p i n . e u , w w w . t o p i n . e u  ®

Pavol Doležaj
konateľ

8
„ Prašice, autobusové zastávky“

mailto:nfo@topin.eu
http://www.topin.eu


REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba: Prašice, autobusové zastávky, stavebná úprava

JKSO: KS:
Miesto: Prašice Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Obec Prašice ič  OPH:

Zhotoviteľ: ICO: 46706267
T O P -in  s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany iC DPH: 2023537362

Proiektant: IČO:
Ing. Jozef Katrák TOPPROJEKT IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

21 420,43 
0,00

21 420,43

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 20.00% 0,00 0,00

znížená 20,00% 21 420,43 4 284,09

Cena s DPH v EUR 25 704,52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteť

Dátum a podpis:
“V

TOP-in s.r.o.

 ̂ i n f o @ t o p i n . e u , w w w . t o p i n . e u  ®

Pečiatka podpis:
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REKAPiTULACIA OBJEKTOV STAVBY
Kod:

Stavba: Prašice, autobusové zastávky, stavebná úprava

Miesto: Prašice

Obec Prašice

TOP-in s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany

Objednávateľ:

Zhotovíteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Katrák 
TOPPROJEKT

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) N ák lady z ro z p o č to v 21 420,43 25 704,52

1 Autobusová zastávka C
2 Autobusová zastávka D

10 677,20 
10 743,23

12 812,64 
12 891,88

2) O sta tné  ná k lady  zo  s ú h rn n é h o  lis tu 0,00 0,00

Ostatné náklady 

Vyplň vlastné 

Vyplň vlastné 

Vyplň vlastné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C e lkové  n á k la dy  za s ta v b u  1) + 2) 21 420,43 25 704,52
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Prašice, autobusové zastávky, stavebná úprava 
Objekt:

1 - Autobusová zastávka C

JKSO:
Miesto: Prašice

Objednávateľ:
Obec Prašice

Zhotovíte!’:
TOP-in s.r.o., Gorkeho 2019, 955 01 Topoľčany

Projektant:
Ing. Jozef Katrák TOPPROJEKT

Spracovateľ:

KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

46706267
2023537662

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

10 677,20 
0,00

10 677,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 677,20 20,00% 2 135,44

Cena s DPH v EUR 12 812,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotovitel’

Dátum a podpis M  M j

___ “ i n  s.r.o.
' Gorkého 2 0 1 9 , 0 5 5  O l T o p o J č a n y  

IČO- 46 706 2 6 7 ,  IC DPH: S K 2 0 2 3 5 3 7 3 6 2  
i n f o @ t o p i n . e p , w w w . t o p i n . e u  ®

a podpis PečiatkaPečiatki
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Prašice, autobusové zastávky, stavebná úprava
Objekt:

1 - Autobusová zastávka C

Miesto: Prašice

Objednávateľ: Obec Prašice

Zhotoviteľ: TOP-in s.r.o., Gorkeho 2019, 955 01 Topoľčany

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Katrák 
TOPPROJEKT

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 10 6 7 7 ,2 0

HSV - Práce a dodávky HSV 4 803,44
1 - Zem né práce 1 021,11

2 - Zakladanie 24,00

3 - Zvislé a kom pletné konštrukcie 344,61

5 - Kom unikácie 1 848,12

9 - O statné konštrukcie a práce-búranie 1 565,60

PSV - Práce a dodávky PSV 4 973,76
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 973,76

M - Práce a dodávky M 900,00

46-M - Zem né práce vykonávané pri externých m ontážnych prácach 900,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podm ienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 677,20
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ZADANIE
Stavba:

Objekt:
Prašice, autobusové zastávky, stavebná úprava

1 - Autobusová zastávka C
Miesto: Prašice

Objednávateľ:

Zhotovíteľ:

Obec Prašice

TOP-in s.r.o., Gorkeho 2019, 955 01 Topoľčany

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Katrák 
TOPPROJEKT

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 677,20
D HSV Práce a dodávky HSV 4 803,44
D 1 Zem né práce 1 021,11

1 K 11310-7132 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 
150-300 mm, do 200 m2 I m2 3,000 38,70 116,10

vv
w

"nevhodná nástupná plocha"3*1 
Súčet

3.000
3.000

2 K 11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50- 
100 mm, do 200 m2 m2 1,200 6,35 7,62

w
w

0,1*12
Súčet

1,200
1,200

3 K 12220-1101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 m3 9,600 7,15 68,64
w
w

"dlažba+obrubníky"0,3*32
Súčet

9.600
9.600

4 K 12220-1109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 - 30% m3 2,900 1,20 3,48
w
w

9,6*0,3+0,02
Súčet

2.900
2.900

5 K 13000-1101 Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. 
vedenia (upresniť pri realizácii) m3 1,000 19,70 19,70

w
w

"okolo inž. s ie tľ l 
Súčet

1,000
1,000

6 K 13121-1101 Hĺbenie jám v hornine 3 ručne m3 8,400 65,10 546,84
w
w
w
w

"základ dopr. značky"0,2 
"pre obrubník a bet. tvárnica"0,4*14 
"pod prídlažbou"0,2*0,7*18+0,08 
Súčet

0,200
5.600
2.600 
8,400

7 K 16220-1101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 m3 4,800 1,55 7,44
w
w

"spätná ¿ásyp a prísyp+zatrávnenie"1,2+0,1*2*14+0,1*8 
Súčet 1

4.800
4.800

8 K 16240-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1- 
4 m3 13,200 4,20 55,44

w
w

"výkopy-odpočet spätný zásyp a prísyp"9,6+8,4-4,8 
Súčet

13.200
13.200

9 K 16710-1101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 13,200 7,95 104,94

10 K 17120-6111 Uloženie zeminy do násypu s urovnaním m3 13,200 1,10 14,52

11 K 17410-1101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - 
okolo bet. tvárnic m3 2,800 13,90 38,92

w
w

"okolo bet. tvárnic"0,1*2*14 
Súčet

2,800
2,800

12 K 18040-2111 Založenie trávnika výsevom v rovine a vo svahu m2 8,000 0,85 6,80
w
w

"zemný prísyp zatrávnif"1*8 
Súčet

8,000
8,000

13 M 005 724200 Zmes trávna kg 0,240 8,20 1,97
w
w

"zemný prísyp zatrávniť'1 *8*0,03 
Súčet

0,240
0,240

14 K 18100-6111
Rozprestr. zeminy schop, zúrod. v rovine a vo svahu do 
0,1 m (zemina z výkopov)

m2 8,000 0,40 3,20

w
w

"zemný prísyp zatrávniť"1*8 
Súčet

8,000
8,000

15 K 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 23,000 0,50 11,50
w
w

"nástupná plocha zastávky"23 
Súčet

23.000
23.000

16 K 18200-1111
Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v 
rovine a vo svahu

m2 8,000 1,10 8,80

w
w

"zemný prísyp zatrávnif'1 '8 
Súčet

8,000
8,000

17 K 18580-3111 Ošetrenie trávnika v rovine a vo svahu m2 8,000 0,65 5,20J

W
w

"zemný prísyp zatrávniť'1 *8 
Súčet

8,000
8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 2 Zakladanie 24,00
18 K 27531-3511 Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 

(C12/15) m3 0,200 120,00 24,00
w
w

"základ dopr. značky"0,2 
Súčet

0,200
0,200

D 3 Zvislé a kom pletné konštrukcie 344,61
19 K 31227-2204 Murivo výplňové z betónových tvárnic DT 40 hr. 

400mm s výplňou C16/20 m 3 1,400 210,00 294,00
W
w

"pod obrubník"0,4*0,25*14 
Súčet

1.400
1.400

20 K 31236-2021 Výstuž nadzákladových múrov výplňových zo 
zvarovaných sietí KARI t 0,021 2 410,00 50,61

w
w

"do bet. tvámic"1,4*15*0,001 
Súčet

0,021
0,021

D 5 Kom unikácie 1 848,12
21 K 56425-1111 Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 15 cm m2 23,600 6,20 146,32

w
w
w
w
w

"pod cestný obrubník"0,4*12 
"pod parkový obrubník"0,3*14 
"pod prídlažbou"0,5*18 
"pod bet. tvárnice"0,4*14 
Súčet

4,800
4,200
9,000
5,600

23,600

22 K 56480-1111 Podklad zo štrkodrte zhutnený hr. 3 cm - ukladacia 
vrstva m2 23,000 2,00 46,00

w
w

"nástupná plocha zastávky"23 
Súčet

23.000
23.000

23 K 56485-1111 Podklad zo štrkodrte zhutnený fr. 0-32mm hr. 150 mm m2 23,000 5,70 131,10
w
w

"nástupná plocha zastávky"23 
Súčet

23.000
23.000

24 K 56485-1116 Podklad zo štrkodrte zhutnený fr. 0-45mm hr. 150 mm - 
ochranná vrstva m2 23,000 6,10 140,30

w
w

"nástupná plocha zastávky"23 
Súčet

23.000
23.000

25 K 56990-3321 Zhotovenie zemných krajníc bez zhutnenia - zemný 
prísyp (zemina z výkopov)

m3 1,200 6,50 7,80

w
w

"zemný prísyp"0,15*1*8 
Súčet

1,200
1,200

26 K 59621-1121 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov, vrátane 
hutnenia a výplne škár hr. 60 mm

m2 23,000 14,80 340,40

W
w

"nástupná plocha zastávky"23 
Súčet

23.000
23.000

27 M 592 450401 Dlažba betónová hr. 6cm - sivá m2 23,000 16,20 372,60

28 K 59684-1110
Kladenie betónovej dlažby do lôžka betónového - styk s 
vozovkou

m2 9,000 16,40 147,60

W
w

“prídläžba styk s vozovkou"18*0,5 
Súčet

9.000
9.000

29 M 592 456005 Dlažba betónová - prídlažba 500x250x80mm kus 72,000 2.60 187,20]
w
w

4*18
Súčet

72.000
72.000

30 K 59914-1111 Pružná zálievka styčnej škáry, očistenie škáry m 12,000 5,20 62,40
w
w

"napojenie na komunlkáciu"12 
Súčet

12,000
12,000

31 K 59963-2111
Výplň škár dlažby cementovou maltou - prídlažba pri 
ceste

m2 36,000 7,40 266,40

W  "prídlažba -styk s cestou"0,5*4*18 36,000
W  Súčet 36,000

d 9 O statné konštrukcie a práce-búranie

32 K 91311-1112
Montáž a demontáž stĺpika dočasnej dopravnej značky, 
ukotvený v jame zasypanej štrkodrvou

kus 6,000 1,05 6,30

33 M 404 459601
Univerzálny nosič dl. 3,5m podľa TP SSC 01/2000, 
vrátane stojana

m 6,000 2,10 12,60

34 K 91311-1212
Príplatok k dočasnému stĺpiku za prvý a ZKD deň 
použitia (14 dní)

kus 84,000 0,10 8,40

35 K 91311-2111
Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky 
základnej

kus 10,000 3,50 35,00

36 K 91311-2121
Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za 
Drvý a ZKD deň použitia (14dní)

kus 140,000 0,50 70,00

37 M 404 440101
Značky dopravné A19 Práca na ceste žltá podkladová 
doska, reflex 2, základná (prenájom)

kus 2,000 2,10 4,20

38 M 404 440102
Značky dopravné A4b Zúžená vozovka z prava žltá 
podkladová doska, reflex, základná 2 (prenájom)

kus 1,000 2,10 2,10

39 M 404 440103
Značky dopravné A4c Zúžená vozovka z lava žltá 
podkladová doska, reflex 2, základná (prenájom)

kus 1,000 2,10 2,10

40 M 404 440104
Značky dopravné B29a Zákaz predchádzania, reflex 2, 
základná (Drenáiom)

kus 2,000 2,10 4,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom {EUR]

41 M 404 440105 Značky dopravné B31a Najvyššia povolená rýchlosť 
30km reflex 2, základná (prenájom) kus 2,000 2,10 4,20

42 M 404 440106 Značky dopravné B39 Koniec viacerých zákazov, 
reflex 2, základná (prenájom) kus 1,000 2,10 2,10

43 M 404 440107 Značky dopravné C6b Prikázaný smer obchádzania 
vľavo, reflex 2, základná (prenájom) kus 1,000 2,10 2,10

44 K 91332-1111 Montáž a demontáž dočasnej dopravnej smerovej 
dosky základnej Z 4 so stojanom kus 8,000 1,50 12,00

45 K 91332-1211 Príplatok k dočasnej smerovej doske základnej Z 4 za 
prvý a ZKD deň použitia (14dní) kus 120,000 0,40 48,00

46 M 404 457275 Z4a Smerová doska so stojanom (prenájom) kus 8,000 2,10 16,80

47 K 91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, 
konzoly alebo obiekty (pôvodný označník) kus 1,000 15,80 15,80

48 K 91451-1111 Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m 
(pôvodný označník) kus 1,000 9,50 9,50

49 K 91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary 
š. 125 mm - farba žltá m 40,000 2,10 84,00

W  "V11a"12+2,5*4+3*6 40,000
W  __________________ Súčet_______________________________________________  40,000

50 K 91572-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, 
šípky, nápisy a pod. - farba žltá m2 2,000 21,00 42,00

W  "označanie BUS"2 2,000 
W  Súčet 2,000

51 K 91579-1111 Predznač, pre vodor. značenie z náter, hmôt, deliace 
čiary, vodiace pásiky m 40,000 0,10 4,00

52 K 91579-1112 Predznač, pre vodor. znač. z náter, hmôt, stopčiary, 
zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody m2 2,000 1,20 2,40

53 K 91631-1123 Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého s 
bočnou oporou do lôžka z betónu prostého m 12,000 11,60 139,20

W  "cestný obrubník - napojenie na komunikáciu"12 12,000 
W  Súčet 12.000

54 M 592 174910 Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26 kus 12,000 7,40 88,80

55 K 91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka 
z betónu s bočnou oporou m 14,000 5,75 80,50

W  "parkový obrubník"14 14,000 
W  Súčet 14,000

56 M 592 173208 Obrubník záhonový 1000x50x200 kus 14,000 2.80 39,20

57 K 91810-1111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 
12/15 m3 2,200 106,00 233,20

W  "pod prídlažbou"0,5*18*0,15 1,350 
W  "pod bet. tvárníce"0,15*0,4*14+0,01 0,850 
w  Súčet 2,200

58 K 91973-4105 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 4 do 5 cm m 12,000 4,30 51,60

W  "napojenie na komuníkácíď'12 12,000 
W  Súčet 12,000

59 K 96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s 
betónovými pätkami (spätné použitie) kus 1,000 12,40 12,40

60 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,799 12,80 23,03

61 K 97908-1121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km - 2km t 3,598 0,40 1,44

62 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 1,799 3,90 7,02

63 K 97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek ”0"-ost.odpad t 1,799 35,00 62,97

64 K 97913-1415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 13,200 5,20 68,64

65 K 99822-3011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený t 54,695 5,90 322,70

66 K 99999-0000 Prepravné náklady dočasného a trvalého dopravného 
značenia

hod 3,000 15,70 47,10

d  PSV Práce a dodávky PSV 4 973,76 

d  767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 973,76

67 K 936941312
Montáž zastávkového prístrešku so strechou z 
kaleného skla s bočnými stenami

ks 1,000 550,00 550,00

68 M 5535600166p1
Prístrešok zastávkový s plochou strechou minimálne 
3,0x1,5 m

ks 1,000 4 050,00 4 050,00

Prístrešok - zastrešenie sklom, zadná stena 
nerozbitné sklo

ks 1,000 2 600,00

koš ks 1,000 150,00

informačná tabuľa ks 2,000 300,00

solárne osvetlenie súb. 1,000 500,00

lavička ks 1,000 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 K . . . . .  nnno Demontáž a odvoz jestvujúceho prístrešku na ďalšie 
použitie

kus 1,000 350,00 350,00

70 K Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 26,400 0,90 23,76

d  M Práce a dodávky M 900,00

d  46-M Zem né práce vykonávané pri externých m ontážnych prácach _______________________________ 900,00

71 K ORN -00 Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stavebného 
objektu a jeho súčastí

súb. 1,000 200,00 200,00

72 K ORN -01
Vytýčenie trasy podzenmných vedení v rozsahu 
staveniska (voda, plyn, oznamovavacie káble)-upresnif 
po zameraní

súb. 1,000 100,00 100,00

73 K ORN -02 Náklady na výkon príležitostného autorského dozoru súb. 1,000 150,00 150,00

74 K ORN -03 Čistenie výstavbou znečistených vozoviek po výjazde 
stavebných mechanizmov, kropenie

súb. 1,000 100,00 100,00

75 K ORN -04
Vyhotovenie skutočného vyhotovania stavby a dodanie 
jedného vyhotovania

súb. 1,000 150,00 150,00

76 K ORN -05 Vyhotovanie geometrického zamerania stavby + 1x 
výtlačok + 1x digitálna forma

súb. 1,000 100,00 100,00

77 K ORN -06
Poplatky za vypínanie elektriny distribučného rozvozu 
pri práci v jeho blízkosti

súb. 1,000 50,00 50,00

78 K ORN -07
Vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane 
spotrebných médií a energií

súb. 1,000 50,00 50,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Prašice, autobusové zastávky, stavebná úprava 
Objekt:

2 - Autobusová zastávka D

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: 
Obec Prašice
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IČ DPH:
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IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

46706267
2023537362

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

10 743,23 
0,00

10 743,23

dph základná 
znižená

Základ dane 
0,00 

10 743,23

Sadzba dane 
20,00%  
20,00%

Výška dane 
0,00 

2 148,65

Cena s DPH v EUR : :v '\ • :* Y . ; , ; ’  v • • '  - v  : '5 > ! í

12  8 9 1 ,8 8
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:
Prašice, autobusové zastávky, stavebná úprava

2 - Autobusová zastávka D
Miesto: Prašice 

Objednávateľ: Obec Prašice

Zhotovíte!’: T O P -in  s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Katrák 
TOPPROJEKT

Kód dielu - Popis
; w . . .

, ||| n  |||-  11 Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

10 743,23

4 869,47
1 - Zem né práce 1 039,86

2 - Zakladanie 24,00

3 - Zvislé a kom pletné konštrukcie 419,66

5 - Kom unikácie 1 830,44

9 - O statné konštrukcie a práce-búranie 1 555,51

PSV -  Práce a dodávky PSV 4 973,76
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 973,76

M -  Práce a dodávky M 900,00
46-M - Zem né práce vykonávané pri externých montážnych prácach 900,00

2) Ostatné náklady
GZS

Projektové práce 

Sťažené podmienky 

Vplyv prostredia 

Iné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
•, v..:. ■ • ■' v.v.f; " ■ ■

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10 743
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ZADANIE
Stavba:

Objekt:
Prašíce, autobusové zastávky, stavebná úprava

2 - Autobusová zastávka D
Miesto: Prašice

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

O bec Prašice

T O P -in  s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Katrák 
TOPPROJEKT

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 743,23

D HSV Práce a dodávky HSV 4 869,47
D 1 Zem né práce 1 039,86

1 K 11310-7132 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 
150-300 mm, do 200 m2 m2 3,000 38,70 116,10

w
w

"nevhodná nástupná plocha"3*1 
Súčet

3.000
3.000

2 K 11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50- 
100 mm, do 200 m2 m2 1,200 6,35 7,62

w
w

0,1*12
Súčet

1,200
1,200

3 K 12220-1101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 m3 9,600 7,15 68,64
w
w

"dlažba+obrubníky"0,3*32
Súčet

9.600
9.600

4 K 12220-1109 Príplatok za lepivosf horniny tr.3 - 30% m3 2,900 1,20 3,48
w
w

9,6*0,3+0,02
Súčet

2.900
2.900

5 K 13000-1101 Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. 
vedenia (upresnif pri realizácii) m3 1,000 19,70 19,70

w
w

"okolo inž. sietí"1 
Súčet

1,000
1,000

6 K 13121-1101 Hĺbenie jám v hornine 3 ručne m3 8,700 65,10 566,37
w
w
w
w

"základ dopr. značky"0,2 
"pre obrubník a bet. tvárníca"0,4*17 
"pod prídlažbou"0,2*0,7*12+0,02 
Súčet

0,200
6,800
1.700
8.700

7 K 16220-1101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 m3 7,200 1,55 11,16
w
w

"spätná zásyp a prísyp+zatrávnenie"2,6+0,1*2*17+0,1*12 
Súčet*

7.200
7.200

8 K 16240-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1- 
4

m3 11,100 4,20 46,62

w
w

"výkopy-odpočet spätný zásyp a prísyp"9,6+8,7-7,2 
Súčet

11,100
11,100

9 K 16710-1101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 11,100 7,95 88,25

10 K 17120-6111 Uloženie zeminy do násypu s urovnaním m3 11,100 1,10 12,21

11 K 17410-1102 Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch zeminou z 
výkopov

m3 3,400 13,90 47,26

w
w

"okolo bet. tvárnic"0,1’ 2*17 
Súčet

3.400
3.400

12 K 18040-2111 Založenie trávnika výsevom v rovine a vo svahu m2 12,000 0,85 10,20
W
w

"zemný prísyp zatrávniť'1*12 
Súčet

12,000
12,000

13 M 005 724200 Zmes trávna kg 0,360 8,20 \ 2,95
W
w

"zemný prísyp zatrávniť"1 *12*0,03 
Súčet

0,360
0,360

14 K 18100-6111
Rozprestr. zeminy schop, zúrod. v rovine a vo svahu do 
0,1 m (zemina z výkopov)

m2 12,000 0,40 4,80

w
w

"zemný prísyp zatrávniť“1*12 
Súčet

12,000
12,000

15 K 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 27,000 0,50 13,50

w
w

"nástupná plocha zastávky"27 
Súčet

27.000
27.000

16 K 18200-1111
Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v 
rovine a vo svahu

m2 12,000 1,10 13,20

w
w

"zemný prísyp zatrávniť'1*12 
Súčet

12,000
12,000

17 K 18580-3111 Ošetrenie trávnika v rovine a vo svahu m2 12,000 0,65 7,80

w
w

"zemný prísyp zatrávníť"1*12 
Súčet

12,000
12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 2 Zakladanie 24,00
18 K 27531-3511 Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 

(C12/15) m3 0,200 120,00 24,00
vv
w

"základ dopr. značky"0,2 
Súčet

0,200
0,200

D 3 Zvislé a kom pletné konštrukcie 419,66
19 K 31227-2204 Murivo výplňové z betónových tvárnic DT 40 hr. 

400mm s výplňou C16/20 m3 1,700 210,00 357,00
vv
w

"pod obrubník"0,4*0,25*17 
Súčet

1.700
1.700

20 K 31236-2021 Výstuž nadzákladových múrov výplňových zo 
zvarovaných sietí KARI t 0,026 2 410,00 62,66

VV
w

"do bet. tvárnic"1,7*15*0,001 
Súčet

0,026
0,026

D 5 Kom unikácie 1 830,44
21 K 56425-1111 Podklad zo štrkopiesku zhutneného hr. 15 cm m2 22,700 6,20 140,741

VV
w
w
w
w

"pod cestný obrubník"0,4*12 
"pod parkový obrubník"0,3*17 
"pod prídlažbou''0,5*12 
"pod bet. tvárnice"0,4*17 
Súčet

4.800 
5,100 
6,000
6.800 

22,700

22 K 56480-1111 Podklad zo štrkodrte zhutnený hr. 3 cm - ukladacia 
vrstva m2 27,000 2,00 54,00

w
w

"nástupná plocha zastávky"27 
Súčet

27.000
27.000

23 K 56485-1111 Podklad zo štrkodrte zhutnený fr. 0-32mm hr. 150 mm m2 27,000 5,70 153,90
VV
w

"nástupná plocha zastávky"27 
Súčet

27.000
27.000

24 K 56485-1116 Podklad zo štrkodrte zhutnený fr. 0-45mm hr. 150 mm - 
ochranná vrstva m2 27,000 6,10 164,70

w
w

"nástupná plocha zastávky"27 
Súčet

27.000
27.000

25 K 56990-3321 Zhotovenie zemných krajníc bez zhutnenia - zemný 
prísyp (zemina z výkopov) m3 2,600 6,50 16,90

w
w

"zemný prísyp"0,15*1*17+0,05 
Súčet

2,600
2,600

26 K 59621-1121 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov, vrátane 
hutnenia a výplne škár hr. 60 mm m2 27,000 14,80 399,60

w
w

"nástupná plocha zastávky"27 
Súčet

27.000
27.000

27 M 592 450401 Dlažba betónová hr. 6cm - sivá m2 27,000 16,20 437,40

28 K 59684-1110 Kladenie betónovej dlažby do lôžka betónového - styk s 
vozovkou m2 6,000 16,40 98,40

w
w

"prídlažba styk s vozovkou"12*0,5 
Súčet

6,000
6,000

29 /w 592 456005 Dlažba betónová - prídlažba 500x250x80mm kus 48,000 2,60 124,80
w
w

4*12
Súčet

48.000
48.000

30 K 59914-1111 Pružná zálievka styčnej škáry, očistenie škáry m 12,000 5,20 62,40]
w
w

"napojenie na komunlkáciu"12 
Súčet

12,000
12,000

31 K 59963-2111 Výplň škár dlažby cementovou maltou - prídlažba pri 
ceste

m2 24,000 7,40 177,60

W “prídlažba -styk s cestou"0,5*4*12 24,000
W Súčet 24,000

d  9___  O statné konštrukcie a práce-búranie ______ ______  _________________  _____  1 555,51

32 K 91311-1112 Montáž a demontáž stĺpika dočasnej dopravnej značky, 
ukotvený v jame zasypanej štrkodrvou

kus 6,000 1,05 6,30

33 M 404 459601
Univerzálny nosič dl. 3,5m podľa TP SSC 01/2000, 
vrátane stojana

m 6,000 2.10 12,60

34 K 91311-1212
Príplatok k dočasnému stĺpiku za prvý a ZKD deň 
použitia (14 dní)

kus 84,000 0,10 8,40

35 K 91311-2111
Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky 
základnej

kus 10,000 3,50 35,00

36 K 91311-2121
Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za 
prvý a ZKD deň použitia (14dní)

kus 140,000 0,50 70,00

37 M 404 440101
Značky dopravné A19 Práca na ceste žltá podkladová 
doska, reflex 2, základná (prenájom)

kus 2,000 2,10 4,20

38 M 404 440102
Značky dopravné A4b Zúžená vozovka z prava žltá 
podkladová doska, reflex, základná 2 (prenájom)

kus 1,000 2,10 2,10

39 M 404 440103
Značky dopravné A4c Zúžená vozovka z ľava žltá 
podkladová doska, reflex 2, základná (prenájom)

kus 1,000 2,10 2,10

40 M 404 440104
Značky dopravné B29a Zákaz predchádzania, reflex 2, 
základná (prenájom)

kus 2,000 2.10 4,20
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41 M 404 440105 Značky dopravné B31a Najvyššia povolená rýchlosť 
30km reflex 2, základná (prenájom) kus 2,000 2,10 4,20

42 M 404 440106 Značky dopravné B39 Koniec viacerých zákazov, 
reflex 2, základná (prenájom) kus 1,000 2,10 2,10

43 M 404 440107 Značky dopravné C6b Prikázaný smer obchádzania 
vľavo , reflex 2, základná (prenájom) kus 1,000 2,10 2,10

44 K 91332-1111 Montáž a demontáž dočasnej dopravnej smerovej 
dosky základnej Z 4 so stojanom kus 8,000 1,50 12,00

45 K 91332-1211 Príplatok k dočasnej smerovej doske základnej Z 4 za 
prvý a ZKD deň použitia (14dní) kus 120,000 0,40 48,00

46 M 404 457275 Z4a Smerová doska so stojanom (prenájom) kus 8,000 2,10 16,80

47 K 91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, 
konzoly alebo objekty (pôvodný označník) kus 1,000 15,80 15,80

48 K 91451-1111 Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m 
(pôvodný s tĺp ik ) kus 1,000 9,50 9,50

49 K 91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary 
š. 125 mm - farba žltá m 40,000 2,10 84,00

vv
w

"V11 a"12+2,5*4+3*6 
Súčet

40.000
40.000

50 K 91572-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, 
šípky, nápisy a pod. - farba žltá m2 2,000 21,00 42,00

vv
w

"označanie BUS"1*2 
Súčet

2,000
2,000

51 K 91579-1111 Predznač, pre vodor. značenie z náter, hmôt, deliace 
čiary, vodiace pásiky m 40,000 0,10 4,00

52 K 91579-1112 Predznač, pre vodor. znač. z náter, hmôt, stopčiary, 
zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody m2 2,000 1,20 2,40

53 K 91631-1123 Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého s 
bočnou oporou do lôžka z betónu prostého m 12,000 11,60 139,20

W  "cestný obrubník -napojenie na komunikáciu"12 12.000
W ____________ Súčet 12,000

54 M 592 174910 Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26 kus 12,000 7,40 88,80

55 K 91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka 
z betónu s bočnou oporou m 17,000 5,75 97,75

W  "parkový obrubník"17 17,000
W ________ _________ Súčet _  _________ ______  17,000

56 M 592 173208 Obrubník záhonový 1000x50x200 kus 17,000 2.80 47,60

57 K 91810-1111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 
12/15 m3 2,000 106,00 212,00

w  "pod prídlažbou"0,5*12*0,15 0,900 
w  "pod bet. tvárníce"0,15*0,4*17+0,08 1,100 
W  Súčet 2,000

58 K 91973-4105 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu 
hr. nad 4 do 5 cm m 12,000 4,30 51,60

W  "napojenie na komunikáciu"12 12,000
W  __________________ Súčet r*______________________________________________________________ 12,000

59 K 96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s 
betónovými pätkami (spätné použitie) kus 1,000 12,40 12,40

60 K 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,799 12,80 23,03

61 K 97908-1121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km - 2km t 3,598 0,40 1,44

62 K 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 1,799 3,90 7,02

63 K 97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "0"-ost.odpad t 1,799 35,00 62,97

64 K 97913-1415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 11,100 5,20 57,72

65 K 99822-3011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený t 54,082 5,90 319,08

66 K 99999-0000 Prepravné náklady dočasného a trvalého dopravného 
značenia

hod 3,000 15,70 47,10

d  PSV Práce a dodávky PSV 4 973,76

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 973,76

67 K 936941312 Montáž zastávkového prístrešku so strechou z 
kaleného skla s bočnými stenami

ks 1,000 550,00 550,00

68 M 5535600166p1
Prístrešok zastávkový s plochou strechou minimálne 
2,0x1,5 m

ks 1,000 4 050,00 4 050,00

Prístrešok - zastrešenie sklom, zadná stena 
nerozbitné sklo

ks 1,000 2 600,00

koš ks 1,000 150,00

informačná tabuľa ks 2,000 300,00

solárne osvetlenie súb. 1,000 500,00

lavička ks 1,000 200,00
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69 K 76799-9902 Demontáž a odvoz jestvujúceho prístrešku na ďalšie 
použitie

kus 1,000 350,00 350,00

70 K 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 26,400 0,90 23,76

D M Práce a dodávky M 900,00

D 46-M Zem né práce vykonávané pri externých m ontážnych prácach 900,00

71 K ORN -00 Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stavebného 
objektu a jeho súčastí

súb. 1,000 200,00 200,00

72 K ORN -01
Vytýčenie trasy podzenmných vedení v rozsahu 
staveniska (voda, plyn, oznamovavacie káble)-upresnif 
po zameraní

súb. 1,000 100,00 100,00

73 K ORN -02 Náklady na výkon príležitostného autorského dozoru súb. 1,000 150,00 150,00

74 K ORN -03 Čistenie výstavbou znečistených vozoviek po výjazde 
stavebných mechanizmov, kropenie

súb. 1,000 100,00 100,00

75 K ORN -04
Vyhotovenie skutočného vyhotovania stavby a dodanie 
jedného vyhotovania

súb. 1,000 150,00 150,00

76 K ORN -05
Vyhotovanie geometrického zamerania stavby + 1x 
výtlačok + 1x digitálna forma

súb. 1,000 100,00 100,00

77 K ORN -06
Poplatky za vypínanie elektriny distribučného rozvozu 
pri práci v jeho blízkosti

súb. 1,000 50,00 50,00

78 K ORN -07
Vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane 
spotrebných médií a energií

súb. 1,000 50,00 50,00
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