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Zmluva o dielo č. 210197 odb. 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zăkonníka 

 

Objednávateí: 
Adresa 
V zastúpení 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 
Č. účtu: 
Tel.: 
e-mail: 

Osoby oprávnené jednaf: 
vo veciach zmluvnÿch 
vo veciach technickÿch 

stavebnÿ dozor 

 

 
Zhotoviteí: 

Mesto Krupina 
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina 
Ing. Radoslav Vazan — primátor mesta 

00320056 

2021152540 
VÚB, a.s. pobočka Krupina 
SK24 0200 0000 0000 2002 0412 
0908 929 104 
norbert.kemp@krupina.sk 

 
Ing. Norbert Kemp za Mesto Krupina 
Ing. Norbert Kemp za Mesto Krupina 

Ing. Michal Borsík — 0904 387 389 

a 

Elektroenergetické montáže, s.r.o. 
Pri Rajčianke 2926/10 
010 01 Žilina 

právna forma spoločnosf s ručením obmedzenÿm 
Zapísanÿ v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68203/L 

IČO: 36 412 767 
DIČ: 2020100511 
IČ DPH: SK2020100511 
Bankové spojenie: VÚB Žilina a.s. 
Číslo účtu: 1737359055/0200 
Tel. 041/519 2721,2736 
Fax: 041/5192726,2790,2735 
Zastúpená: Ing. František Urbaník, konateí spoločnosti 

Ing. Roman Jilly, konatef spoločnosti 
Ing. Róbert Chaloupka, konateí spoločnosti 

Osoby oprávnené jednaf: 
vo veciach zmluvnÿch 
vo veciach technickÿch 

stavbyvedúci 

 
Ing. Miroslav Michalec, riaditel‘ 
Ing. Karol Krutek, vedúci , 

Marián Hodža, marian.hodza@eem.sk 

+421 918 897 718 
 
 

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedenÿch ustanovení zákona túto zmluvu. 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Zhotovitel‘sa touto zmluvou o dielo (d'alej len „Zmluva“) zaväzuje vykonaf dielo podI’a čl. II, tejto Zmluvy. 
2. Objednávater la zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo vÿške podI’a čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutÿch 

touto zmluvou. 
3. Ùčelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvnÿch strán pri zabezpečovaní prekládky 

elektroenergetického rozvodného zariadenia podfa § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorÿch zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú zabezpečuje Objednávatel’ pre vlastníka 
elektorenergetického zariadenia — Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina (dálej len 
„SSD“). Prekládku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpečuje Objednávatef na základe 
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predchádzajúceho súhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty 
(okrem lehoty podía čl. VI. bod 1) začnú plynúf až dnom podpisu zmluvv o súhlase s vykonaním preložky 
medzi investorom a SSD, a.s. 

 

Čl. II 
Charakteristika diela 

1. Predmetnÿm dielom, ktoré sa Zhotovitel zaväzuje vykonaf podía čl. I tejto zmluvy je: 

P1396 Krupina, asanácia mosta, preložka 2 x NN vedenia 

Dielo presne špecifikuje položkovitÿ rozpočet (cenová kalkulácia), ktorÿ tvorí prílohu k tejto zmluve. 

2. Miesto zhotovenia diela: Krupina 

3. Dielo bude zhotovené podía projektovej dokumentácie: 

P1396 Krupina, asanácia mosta, preložka 2 x NN vedenia 

Dátum vyhotovenia PD: 11/2021 Spoločnosf: EUB, s.r.o. 

Zodpovednÿ projektant: Pavol Kubăû 
 

ČI. III 
Cena za vykonanie diela 

1. Zmluvné strany v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovili cenu za 
vykonávané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej vÿške pozostávajúce z nasledovnÿch objektov: 

Cena bez DPH: 39 966,50 € 

(Slovom: Tridsatdevättisíc devätstošestdesiatšest EUR Pätdesiat EUROCENTOV) 

2. K cene bude dopočítaná DPH v zmysle platnÿch predpisov v čase dodania predmetu zmluvy. 

3. Dodávka diela podía tejto zmluvy je zatriedená do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podía činností 
(CPA) a patrí do kódu 43 Nariadenia komisie EÙ č. 1209/2014. 

4. Cena diela je určená na základe položkovitého rozpočtu vypracovaného zástupcom zhotovitefa, podI’a 
projektovej dokumentácie dodanej Objednávatel’om a obhliadky stavby na tvare miesta. Položkovÿ 
rozpočet (cenová kalkulácia) vypracovanÿ zhotoviteíom tvorí prílohu k tejto zmluve. Prípadná zmena ceny 
bude riešená písomnÿm dodatkom k tejto zmluve. 

5. Zhotovitel‘si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej časti: 
ak sa pri vyhotovení diela objaví potreba činností neobsiahnutÿch v pôvodnej kalkulácii, pričom 
tieto činnosti neboli predvídateíné v čase uzavretia zmluvy. 

- v prípade, že sa dielo alebo jeho časf realizuje v kalendárnom roku/rokoch 
nasledujúcom/nasledujúcich po kalendárnom roku v ktorom bola cenová ponuka 
akceptovaná, o kumulatívnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickÿm úradom SR za roky 
predchádzajúce roku realizácie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne 
predchádzajúcemu roku realizácie diela alebo jeho časti, a to za každÿ kalendárny rok samostatne) 
navÿšenú o jeden percentuálny bod za každÿ zohI‘adnenÿ kalendárny rok samostatne. 

V prípade požiadavky objednávateía na vykonanie diela odchÿlne oproti zadávacím podmienkam 
alebo nemožnosti jeho vykonania v súlade s nimi, bude dohodou zmluvnÿch strán (dodatkom 
k zmluve) náležíte upravenÿ aj rozsah diela a jeho cena a to aj smerom nadol, v prípade 
nezrealizovania všetkÿch prác v zmysle rozpočtu. V prípade, že k dohode nedôjde, zhotoviter nie 
je povinnÿ s vykonávaním diela začaf a ak s jeho vykonávaním začal, nie je povinnÿ v jeho 
vykonávaní pokračovaf a to až do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku). 

 
 

Čl. IV 
Dodanie diela 

1. Zhotovitel‘ sa zaväzuje za podmienok danÿch touto zmluvou zrealizovaf dielo uvedené v bode 1, ČI.II tejto 
zmluvy, v termínoch: 

Odovzdanie a prevzatie staveniska: 05/2022 
(za podmienky predloženia všetkÿch dokumentov uvedenÿch v čl. VI. bod 2 Zmluvy) 

— Začiatok realizácie stavby: 05/2022 
(za podmienky odovzdania staveniska a úhrady zálohy) 
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— Ukončenie realizácie stavby: 07/2022 
țv závislosti od skutočného začiatku realizácie diela a vyonutia dotknuteji časti siete a dodávok materiálu). 
V prípade nesplnenia dohodnutÿch podmienok včas, sa uvedené termíny posúvajú v závislosti od 
skutočného dńa, v ktorom boli podmienky splnené 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v k zmene termínu ukončenia stavby môže dôjsf v prípade nepriaznivÿch 
klimatickÿch podmienok, neumožñujúcich použif technológie potrebné k zhotoveniu diela. Prípadná zmena 
termínu ukončenia stavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

3. 0 odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovenÿ „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“, podpísanÿ oboma 
zmluvnÿmï stranami. 

 

ČI. V 
Fakturačné a platobné podmienky. 

1. Objednávatel’ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo vÿške podía čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutÿch 
touto zmluvou. 

2. Cenu za vykonanie diela zaplatí Objednávatel’ na základe zálohovej faktúry, čiastkovÿch mesačnÿch faktúr 
a konečnej faktúry vystavenÿch Zhotovitel’om s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto 
zmluvy. Faktúry budú uhradené bezhotovostnÿm prevodom z účtu Objednávatel’a v prospech účtu 
Zhotoviteía na základe príkazu Objednávatefa. Faktúry — dańové doklady musia obsahovaf všetky 
náležitosti podfa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a číslo 
objednávky Objednávateía, v opačnom prípade je Objednávatel’ oprávnenÿ vrátif vystavené faktúry späf 
Zhotovitel‘ovi s tÿm, že lehota splatnosti začne plynúf až dñom doručenia opraveného dańového dokladu 
v súlade s touto zmluvou. 

3. Dohodnutÿ spôsob fakturácie: 
a) Zhotovitel do 7 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnÿmi stranami vystaví zálohovú faktúru vo 
vÿške 50 % z celkovej ceny diela s DPH v aktuálnej sadzbe, t.j. vo vÿške: 

23 979,90 € 
— zálohová faktúra je splatná do 5 dní odo dña jej vystavenia, 

k prijatej zálohe sa Zhotovitel zaväzuje vystavif faktúru v súlade s platnÿm zákonom o DPH. 
b) Počas realizácie diela Zhotovitel vystaví čiastkové mesačné faktúry vo vÿške odsúhlasenÿch 

Zisfovacích protokolov o vykonanÿch stavebnÿch prácach. Splatnosf čiastkovÿch faktúr je 14 dní odo 
dña ich vystavenia. Zaplatená záloha bude odpočítavaná v čiastkovÿch faktúrach, vo vÿške 
zodpovedajúcej maximálne čiastke fakturovanej v tejto čiastkovej faktúre. Zvyšná časf zálohy, ktorá 
nebola odpočítaná v čiastkovÿch faktúrach, bude vysporiadaná jednorázovo v konečnej faktúre. Dńom 
dodania pre účely DPH je poslednÿ pracovnÿ deń mesiaca, za ktorÿ sa čiastková faktúra vystavuje. 

c) V mesiaci, v ktorom je dielo ukončené Zhotovitel’ vystaví konečnú faktúru na zvyšnú cenu diela. 
Splatnosf konečnej faktúry je 14 dní odo dña jej vystavenia. Ak zaplatená záloha nebola vysporiadaná 
v čiastkovÿch faktúrach, bude nevysporiadanÿ rozdiel zálohy zúčtovanÿ v konečnej faktúre. Dńom 
dodania pre konečnú faktúru je pre účely DPH deń podpísania Zisfovacieho protokolu. 

d) Podkladom pre vystavenie mesačnÿch čiastkovÿch faktúr je „Zisíovací protokol o vykonanÿch 
stavebnÿch prácach“ v príslušnom mesiaci, vyhotovenÿ Zhotoviteíom a schválenÿ podpisom 
Objednávateía najneskôr v poslednÿ pracovnÿ deń v príslušnom mesiaci. Čiastkové faktúry budú 
vyhotovení na;ineskôr do 14 dní od podoísania t,vchto Drotokolov. Dñom dodania je pre účely DPH deñ 
podpísania Zisfovacieho protokolu oboma zmluvnÿmi stranami. 

4. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je „Zisfovací protokol o vykonanÿch stavebnÿch prácach“. 
Konečná faktúra bude vyhotovená až po podpísaní „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorého 
neoddeliternou súčasfou sú prílohy v zmysle čl. VII bodu 5. Konečná faktúra bude vyhotovená najneskôr do 
14 dní od podpísania tohto zápisu. Dńom dodania je pre účely DPH deñ podpísania Zisfovacieho protokolu. 

5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateía, 
vystaví Zhotovitel za rozpracované dielo ku dńu zrušenia alebo odstúpenia faktúru vo vÿške dosiahnutÿch 
nákladov. Vo faktúre bude odpočítaná celá zaplatená, nevysporiadaná záloha. Vzniknutÿ nedoplatok alebo 
preplatok sa zaväzuje povinná strana uhradif v uvedenej vÿške. Splatnosf faktúry je 14 dní odo dña jej 
vystavenia. 

6. Vlastníkom diela je počas celej doby vykonávania diela Zhotovitel’. Vlastnícke právo k predmetu diela 
prechádza na Objednávateía dñom uhradenia konečnej faktúry. 

7. Prípadná zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovanÿch Zhotoviteíom a odsúhlasenÿch 
Objednávaterom zohíadñovaf preukázateI‘nÿ vplyv zmien ekonomickÿch podmienok prípadne inÿch 
nepredvídateI’nÿch podmienok ku ktorÿm dôjde po dátume podpisu zmluvy. 
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8. Zhotovitel bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávatefovi nevyhnutnosf prekročenia pôvodne 
dohodnutej sumy a vÿšku požadovaného zvÿšenia ceny, ked’ sa ukáže, že prekročenie ceny je nevyhnutné 
pre zhotovenie diela. Toto doloží dokumentmi a novou kalkuláciou formou dodatku ku pôvodnej Zmluve o 
dielo. 

 
ČI. VI 

Odovzdanie a prevzatie staveniska 
1. Objednávatel sa zaväzuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. odovzdaf stavenisko 

Zhotovitel’ovi v dohodnutom termíne do 04/2022 písomnou formou, „Zápisom o odovzdaní staveniska“. Pri 
nedodržaní termínu odovzdania staveniska sa primerane posunie termín ukončenia diela. 

2. Objednávatel’ zabezpečí pri odovzdaní staveniska: 
pre Zhotovitelá 3x realizačnú projektovú dokumentáciu potrebnú k zhotoveniu diela odsúhlasenú 
príslušnÿmi úradmi, 
vytÿčenie podzemnÿch inžinierskych sietí na základe vyjadrení dotknutÿch správcov sietí, vstupy na 
pozemky dotknuté realizáciou predmetu zmluvy a vÿsledok zapíše do stavebného denníka, 

— predloženie právoplatného stavebného povolenia, 
predloženie Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (preložka), 

— vytÿčenie hlavnÿch smerovÿch a vÿškovÿch bodov stavby a geodetické zameranie trasy, 
— doklad o zverejnenú Zmluvy postupom podfa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v prípade že Zmluva je povinne 
zverejñovanou zmluvou. 

3. Oh;iednúvațel‘ zoÕpoveòú z0 orípaÚne škoõy vzniknuÎé na stavenisku poškodením, alebo ohrozením 
podzemnÿch inžinierskych zariadeni ak tieto neboli správne vytÿčené, alebo neboli obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii. 

4. Objednávatef vyzve písomne Zhotovitel’a k prevzatiu staveniska minimálne 7 dní vopred. 
5. Objednávatel’ zabezpečí počas všetkÿch prác pri vykonávaní diela na svoje náklady stavebnÿ dozor. 
6. Zhotoviter je povinnÿ odovzdané vytÿčené plynové vedenie, inžinierske siete a hranice pozemku udržiavaí 

a kontrolovaf tak, aby nedošlo počas činnosti zhotovitel a k porušeniu podzemného plynového vedenia 
a inžinierskych sietí a prácam na susednÿch pozemkoch. Zhotovitel vykoná práce súvisiace s realizáciou 
predmetu zmluvy v súlade s jestvujúcim plynovÿm vedením , podI‘a platnej STN. 

 
ČI. VII 

Odovzdanie a prevzatie diela 
1. Pri odovzdávaní a preberaní predmetného diela, sa zmluvné strany budú riadif príslušnÿmi ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetného diela sa spíše „Zápis 
o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorÿ odsúhlasia a podpíšu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/ 
zhotoviteí je povinny prizvaf kompetentného zástupcu SSD, a.s. Žilina - vlastníka VN a NN vedenia, ktorÿ 
zmluvne zaviazal objednávateía, že jedinÿm možnÿm zhotoviteíom diela je Elektroenergetické montáže, 
s.r.o. Žilina. Bez súhlasu SSD, a.s. Žilina v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby nie je možné vykonané dielo 
odovzdaf. 

2. V prípade, že Zhotovitel pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutÿm termínom splnenia, Objednávatel’ 
dielo alebo jeho dohodnutú časf podía podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skoršom termíne v zmysle čl. 
VII bodu 1. 

3. Zhotovitel oznámi do 10 dní pred ukončením diela písomne Objednávateíovi, kedy bude dielo pripravené 
na odovzdanie. Objednávatel podI‘a tohto oznámenia sa zaväzuje do 10 dní dohodnúf so Zhotovitel’om 
termín odovzdania diela. 

4. Za prevzaté bude považované dielo dñom podpisu „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“ oboma zmluvnÿmi 
stranami a vlastníkom VN a NN vedenia. Zápis vystaví Zhotovitel’v súčinnosti s Objednávateíom. 

5. Zhotovitel’je povinnÿ k Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela doložif tieto prílohy: 
• geodetické zameranie v zmysle čl. XII bodu 3, 

• dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v tužke. 
 

Čl. VIII 
Spolupôsobenie Objednávateía 

1. Stavebnÿ dozor vykonáva na stavbe Objednávatel, ktorÿ sleduje či sa práce vykonávajú podI‘a projektovej 
dokumentácie,   podra dohodnutÿch   podmienok,   technickÿch noriem,   právnych predpisov   a v súlade 
s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorñuje zápisom do 
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stavebného denníka. 
2. Objednávatel’ si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebnÿch prác. Zhotovitel má právo na úhradu 

takto vzniknutÿch nákladov. 
3. Vypínanie elektrickÿch zariadení, ku ktorÿm dôjde v súvislosti s vÿkonom predmetu diela zabezpečí 

Zhotovitel v spoluprăci s Objednávatel’om. Náklady s tÿm spojené hradí Zhotovitel’. 
 

Čl. IX 
Stavebnÿ denník 

1. Zhotovitel‘ je povinnÿ viesf odo dña prevzatia staveniska stavebnÿ denník, do ktorého sa budú zapisovaf 
všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, 
zdôvodnenie odchÿlok vykonávanÿch prác od projektovej dokumentácie. 

2. Zhotovitel’je povinnÿ v zmysle § 3 odst 4 Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. na začiatku pracovnej zmeny 
vykonaf poučenie zamestnancov o rizikách a nebezpečenstvách na danú prácu so zápisom do Stavebného 
denníka. 

3. Objednávatel’je povinnÿ kontrolovaf obsah denníka a k zápisom pripájaf svoje stanoviská. 
4. V priebehu pracovného času musí byf denník na stavbe trvale prístupnÿ. Povinnosf viesf stavebnÿ denník 

končí odovzdaním a prevzatím diela. 
5. Denné záznamy čitateíne zapisuje a podpisuje Zhotovitel‘ zásadne v ten deñ, ked’ sa práce vykonali, alebo 

ked‘ nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 
6. Ak Objednávatel nesúhlasí s vykonanym záznamom Zhotoviteía má právo sa vyjadrif do 5 — tich 

pracovnÿch dní, inak sa predpokladá, že so záznamom súhlasí. 
 

ČI. X 
Zakrÿvanie prác 

1. Zhotovitel je povinnÿ 3 pracovné dni vopred vyzvaf telefonicky Objednávatel‘a a vlastníka VN a NN siete t.j. 
SSD, a.s. na prekontrolovanie prác, ktoré budú zakryté v d’alšom pracovnom postupe, alebo sa stanú 
neprístupnÿmi, čo taktiež zapíše do stavebného denníka. Vÿsledok kontroly diela zapíše Objednávatel’ do 
stavebného denníka. 

 

ČI. XI 
Náhrada nárokov tretích osôb 

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorych vznik bol vynúteny stavebnomontážnymi prácami podía Zmluvy 
vysporiada Objednávatel. Objednávatel je povinnÿ vysporiadaf na vlastné náklady všetky nároky tretích 
strán, ktoré sa tÿkajú zhotovenia diela, Objednávatel tiež zabezpečí na vlastné náklady v prospech SSD 
majetkoprávne vysporïadanie umiestnenia prekladanÿch energetickÿch zariadení SSD na cudzích 
pozemkoch. Akékoívek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Zhotoviteíovi z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania odškodní (zabezpečí) Objednávatel’ na vlastné náklady. 

 

čl. xli 
Ostatné zmluvné podmienky 

1. Prebytočná zemina z vÿkopovÿch prác bude uskladnená podI‘a pokynov Objednávatel’a a na náklady 
Objednávatel a. Náklady s tÿm spojené hradí Objednávater. 

2. Zhotovitel a Objednávatel’ sa zaväzuje naložif so vzniknutÿm odpadom, ktorÿ vznikne pri realizácii diela 
podl’a zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú naložif so vzniknutÿm nebezpečnÿm ako aj ostatnÿm odpadom, 
ktorÿ vznikne pri demontáži zariadení vo vlastníctve Objednávatefa diela podlá dohody, ktorá bude 
podpísaná pri odovzdaní staveniska. Súčasne sa dohodnú ako bude naložené s demontovanÿm 
materiálom, ktorÿ je kategorizovanÿ ako druhotná surovina (železo, farebné kovy,...). Náklady s tÿm 
spojené hradí Objednávatel. 

3. Porealizačné geodetické zameranie zhotoveného diela vykoná Zhotoviter. Geodetické zameranie celej 
stavby je potrebné urobif tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme SJTSK a v triede 
presnosti 3. Zameranie musí obsahovaf príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej 
vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia v teréne. 
Zameranie je potrebné spracovaf vo vektorovom formáte ".DGN, ktorÿ je načítateI’nÿ v grafickom editore 
Microstation PC a vÿpis súradníc v textovom súbore *.TXT. 
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ČI. XIII 

Zodpovednost za vady, záruka 
1. Zhotovitel’ zodpovedá za kvalitu vykonanÿch prác podI’a tejto zmluvy odo dña odovzdania ukončeného 

diela Objednávatel’ovi. Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania 
Objednávatel’ovi alebo ktoré sa vyskytnú na diele počas záručnej doby. 

2. Pokial’ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, Objednávatel je povinnÿ písomne u Zhotovitel’a 
uplatnif jej reklamáciu bez zbytočného odkladu. V reklamácií musí byf vada popísaná. Ak Zhotovitel uzná 
vadu ako oprávnenú, zaväzuje sa začaf s jej odstránením bez zbytočného odkladu. 

3. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že na preložku ktorú vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne záruku v trvaní 3 rokov 
na práce a 2 rokov na materiál. Záručná doba začína plynúf odo dña odovzdania - ukončenia preberacieho 
konania diela - prekládk v Objednávatel‘ovi, podía čl. IV. tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zaväzuje odstránif 

závady na diele, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky z viny ZhotoviteŁa, najneskôr do 14 dní od dña 
písomného oznámenia vzniku záručnej vady Objednávateíom, pokial‘ Objednávatel’ neurčí inÿ termín, 
odstránenia vady, ktorÿ nebude kratší ako 14 dní od oznámenia vady. Pokial’ záručná vada neumožńuje 
prevádzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednávatel‘ oprávnenÿ túto vadu odstránif 
okamžite po jej zistení a oprávnené náklady s tÿm spojené vyfakturovaf Zhotovitefovi. Zhotovitel ate 
povinnÿ túto faktúru uhradif do 14 dní od jej doručenia. Zhotovitel je povinnÿ uhradif Objednávatel’ovi aj 
všetky dálšie zdôvodnené náklady spojené so záručnÿmi vadami. 

 
ČI.XIV 

Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 
1. Objednávatel‘ oboznámi zamestnancov Zhotovitel‘a s podmienkami na stavbe alebo spoločnom pracovisku 

preukázateínÿm spôsobom, čo písomne uvedie v zápise a stavebnom denníku. 
2. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedá v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov 

a Vyhl. MV SR č.94/2004 za požiarnu ochranu diela a bezpečnosf pri práci a bezpečnosf technickÿch 
zariadení pri realizácii stavebnÿch prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z 
a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 
Zhotovitel‘ je povinnÿ vykonal školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 
147/2013 Z. z, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov a d'alsich právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany ako i preverovaf ich znalosti a sústavne zabezpečovaf kontrolu dodržiavania tÿchto predpisov. 
Podía §5 citovanej vyhlášky, konkrétne záväzky a povinností pracovníkov Zhotovitel’a v oblasti BOZP a PO 
budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podl’a 9 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlášky MPSVR 
SR č. 147/2013 Z. z.. sa Zhotovitel’ zaväzuje odovzdaf Objednávateíovi ku dñu začatia prác platnÿ doklad 
o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej 
spôsobilosti k vÿkonu činnosti podía tejto zmluvy. Podía §9, a Prílohy č.1 citovanej vyhlášky a NV SR č. 
396/06 Z.z. a NV SR č. 395/2006 Z.z. sa Zhotovitel’ zväzuje vybavif svojich pracovníkov zodpovedajúcimi 
osobnÿmi ochrannÿmi pomôckami. Zvlášf sa upozorńuje Zhotovitel na povinnosf, aby všetci jeho 
pracovníci na stavenisku nosili neustále ochranné pomôcky. V záujme bezpečnosti o ochrany zdravia pri 
práci je Zhotovitel‘ (jeho zamestnanci) povinnÿ: 

dodržiavaf právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne 
predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- dodržiavaf zásady bezpečného správania sa na stavenisku, 
- dodržiavaf určené pracovné postupy, s ktorÿmi boli riadne oboznámení, 

nepoužívaf alkoholické nápoje a neužívaf iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovaf 
pod ich vplyvom do práce, 
dodržiavaf určenÿ zákaz fajčenia na stavbe, 

- oznamovaf zástupcovi Objednávatel‘a resp. svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli 
ohrozif bezpečnosf alebo zdravie pri práci a podía svojich možností zúčastńovaf sa na ích 
odstrañovaní, 

- konaf tak, aby svojou činnosfou neohrozoval ostatnÿch účastníkov na stavbe. Zhotovitel zodpovedá za 
ćistotou a poriadok na stavenisku. Zhotovitel‘ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú vÿsledkom 
jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotovitel 
túto svoju povinnosf poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávatel na náklady Zhotoviteía 
a odpočíta mu čiastku vo vÿške nákladov z fakturácie. Zhotovitel vykoná také opatrenia, ktorÿmi 
zabráni vÿjazdu znečistenÿch vozidiel na verejné komunikácie počas cełej doby plnenia predmetu 
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zmluvy. 
3. Objednávatel’ si vyhradzuje právo vykonávaf počas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickú kontrolu 

dodržiavania bezpečnosti zdravia a ochrany pri práci a požiarnej ochrany Zhotovitefom. 

4. Zhotovitel’v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie 
a používanie osobnÿch ochrannÿch pracovnÿch prostriedkov svojimi pracovníkmi v zmysle Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobnÿch ochrannÿch pracovnÿch prostriedkov č. 
395/2006 Z.z v znení neskorších predpisov. 

5. Zhotovìteí je povinnÿ dodržiavaf predpisy na ochranu životného prostredia. 
6. Ak konanie Zhotoviteía má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto poruśenia budú maf za následok 
uloženie pokuty Objednávateíovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podfa príslušnÿch 
právnych predpisov, odškodní Zhotovitel‘ Objednávateía v celej vÿške zaplatenej pokuty. 

7. Opakované nedostatky na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotovitel 
bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovaf v súlade so všeobecne záväznÿmi predpismi a 
zákonmi. Zároveń okamžite upovedomí Objednávatel’a na stavenisku o pracovnÿch úrazoch, o škodách na 
vybavení a strojoch na stavenisku, o škodách na životnom prostredí, o požiaroch. 

 

ČI. XV 
Vyššia moc 

1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorÿch príčinou bola vyššia moc, pokial’ 
zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabránif. 

2. Vvsšou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumie: štrajk, epidémia, živelné pohromy, mobilizácia, vojny, 
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvná strana zasiahnutá udalosćou Vyššej moci je povinná 
neodkladne oznámif túto skutočnosf druhej zmluvnej strane. 

 
ČI. XVI 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú 

riešif dohodou, ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd príslušnÿ podI’a miesta 
odporcu. 

2. Zhotovitel a Objednávatel sa zaväzujú neoznamovaf bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany tretím stranám akékoívek skutočnosti, ktoré sa vyskytnú pri zhotovovaní dieIa. 

3. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy písomne odstúpič v prípade porušenia zmluvnÿch povinností 
s tÿm, že odstúpenie je účinné ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo 
písomne odstúpenie od zmluvy oznámené druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluva môže byf zmenená len formou písomného dodatku. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou 
stranou je druhá zmluvná strana povinná najneskôr do 5 dní od jeho doručenia oznámif svoje stanovisko. 

5. Dodávateí (resp. podra typu zmluvy upravif/zmenif podI‘a potreby - napr. poskytovateí, zhotovitel’...) 
prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosf poskytnutÿch osobnÿch údajov. Dodávatef prehlasuje 
a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli podía čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickÿch osôb pri spracúvaní osobnÿch údajov a o voínom pohybe 
takÿchto údajov (dálej len "nariadenie") poskytnuté informácie o spracúvaní OÚ. Zároveñ je informovany, 
že osobné údaje uvedené v zmluve/objednávke bude objednávateí (resp. podía typu zmluvy 
upravif/zmenif podía potreby) spracúvaf na vnútorné administratívne účely, na účely obchodnej 
komunikácie, vedenia účtovníctva a evidencie pošty a správy registratúry. Informácie o spracúvaní OÚ 
podía čl. 13 nariadenia sú zároveń dostupné na webovom sidle objednávatelá www.eem.sk, v časti 
Ochrana osobnÿch údajov. 

6. Öalšie skutočnosti a podmienky vÿslovne neuvedené v zmluve sa riadia primerane ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnÿmi právnv predpismi a normami platnÿmi v SR. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorÿch každá zo zmluvnÿch strán obdrží po dve 
vyhotovenia. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosf a účinnosč jej podpisom oboma zmluvnÿmi stranami; v prípade povinne 
zverejñovanej zmluvy jej účinnosf nastáva v zmysle znenia § 47a Občianskeho zákonníka dńom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podía zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
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Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu o dielo prečítali 
a porozumeli jej na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 

V îüØt lgu dña: â:í! Ëotż 

Objednávatel’: 

 
 
 
 
 
 
 

 
I g. Radoslav Vazan 
primátor mesta Krupina 

V Žiline dña: .›Ü:.. 

Zhotovitel‘: 

 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Michalec 
riaditel 
Elektroenergetické montáže, s.r.o. 
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Objekt:   Smer 66 - NN podzemné vedenie 

 

Objednávatel': Mesto Krupina 
Zhotovitel': SSD, a.s. 
Miesto: Krupina 
V rämci stavby: 22/05/01\SO 01 

 
 

Spracoval: EUB, s.r.o. 

Dátum: 2. 2. 2022 

 

Č. 
 

KP Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

ceIkom 
Cena 

jednotková Cena celkom 

 

025 Zemné práce 22 277,33 
 

1 M EA01 460010011 VYTYCENIE TRASY VONK.VED.NN PREHL.TEREN KM 0,01700 207,10 3.52 

2 M XL93 210060001.1 VYTYCENIE IS (Vodovod, kanalizacia, Teplovod, Telekom, Detronics, VO) KUS 1,00000 570,00 570,00 
Ş M ELO1 460230002 VYKOP SONDY RUCNE (Teplovod, Detronics, Telekom, vodovod, VO) KUS 5,00000 104,98 524,90 

4 M EP34 460050611.4 Vykop startovacej jamy (2x2x1,8) KS 1,00000 205,99 205,99 

5 M EP34 460050611.41 Vykop cielovej jamy (2x2x3) KS 1,00000 343,32 343,32 

16 M EC60 460120002.2 ZAHOZ JAMY RUCNE,ZEMINA TRIEDY 3-4 M3 19,20000 32,44 622,85 

6 M EK34 460510113 PRESTUP V PRETLAC.OTV.,PE RURA D 16OMM (RIADENY PRETLAK) M 90,0o000 20o,o0 18 000,00 

7   3870 RURA HDPE KORUGOVANA 16OMM/6M KS 90,00000 8,06 275,40 

18 M ED34 460200263 WKOP KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 15,00000 32,06 480,90 

2o M EF34 460560263 ZAHOZ KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 15,00000 6,75 101,25 

17 M EL03 460230004 VYKOP JAMY PRE SPOJKU DO 10KV RUCNE TR.4 KUS 4,00000 130,49 521,96 

19 M EN03 460300006 HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM M3 6,00000 1,59 9,54 

22 M EJ41A 460490012.1 FOLIA WSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM - NN M 15,00000 2,74 41,10 

g M EK09 460510022 PRESTUP Z PVC RUR FXKV 11CM M 20,00000 4,29 85,8C 

g M EQ02 460620006 OSIATIE POVRCHU TRAVOU M2 60,00000 2,53 151,80 

10 M EQ05 460620013 PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 M2 60,00000 5,65 339,0C 

 
 031 Montážne a demontážne práce    4 119,39 

11 M CL34 210101252.9 SPOJKA KABELOVA NN - AYKY 185-24OMM2 /SVCZ/ KUS 4,00000) 286,66 1 146,64 

21 M CE45 210901078.2 KABEL (N)AYY-J 3 x 240+120 SM/SM VOLNE ULOZENY M I 15,00000 25,85 2 972,75 

    
071 

 
Hodinové zúčtovacie sadzby (HZS) 

    
380,00 

12 M XU13 0G0544 HZS - WPRACOVANIE REV, SPRAW HOD 8,00000 47,50 380,00 

    
116 

 
Ostatné náklady  

    
630,00 

23  XU21 0G0547.4 GEODETICKE ZAMERANIE KABELOVE VEDENIE EUR 1,00000 250,00 250,00 

14 M XU74 0G0552 WKON STAVBWEDUCEHO  1,00000 380,00 380,00 

    
117 

 
Doprava 

    
2 783,91 

15 M XE22 VPC-SSE.4 NAKLADYZADOPRAVU EUR 1,00000 2 783,91 2 783,91 

   

NOO 
 
Nepomenované práce 

    
124,78 

   
N01 Nepomenovany diel 

   
124,78 

2#   9091 TABULKA KABLO ZNAK ORIENTAC. SMALT 25x20 + tyc KS 2,000?? 62,39 124,78 

     
Celkom 

    
30 315,41 

    
PN 

 
Práce naviac 

    
4 827,68 

 
1 

   
210100363b 

 
ZAIZOLOVANIE KONCA KAB. AYKY 

 
KUS 

 
4,000

 
11,03

 
44,12 

2   210950202 PRIPL.NA ZATAHOVANIE KABLA-HM.DO 2KG M 110,000 3,30 363,00 

 
 

   
0G0547.0 

 
VYPINANIE SIETÍ - SSD a.s. 

 
EUR 

 
1,000

 
1 793,75

 
1 793,75 

 
4 

   
0G0548 

 
PREVZATIE VYPNUTEHO EL.ZARIADENIA 

 
PRIP 

   
380,00 

 
5 

   
0G0554.10 

 
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v tužke 

 
EUR 

 
1,000

 
72,74

 
72,74 

6   0G0554.19 Prenájom mobilného oplotenia vÿkopov M 30,000 1,63 48,90 

 
7 

   
0G0544A 

 
WKON PM 

 
EUR 

 
1,000

 
2 125,17

 
2 125,17 

 

Celkom   + Práce naviac 35 143,09 
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Objekt: Demontáž 
 
 
Objednávatel’. Mesto Krupina 

    

Zhotovitel': SSD, a.s. 
Miesto: Krupina 

  Spracoval: EUB, s.r.o. 

Dátum: 2. 2. 2022 

 

V rămci stavby: 22/05/01\Smer 97     

Č. T KP Kód položky Popis MJ 
Množs\vo 
relkom 

Cena 
jednotková Cena celkom 

 
025 

 
Zemné práce 

   
1 377,85 

6 M EA07 460010023 VYTYCENIE TRASY KABEL.VED.-VOLNY TEREN KM 0,02800 128,73 3,60 

1 M ED34 460200263 VYKOP KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 (Odkopanie kabla) M 35,00000 32,06 1 122,10 

2 M EN03 460300006 HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM M3 10,00000 1,59 15,90 

3 M EF34 460560263 ZAHOZ KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 35,00000 6,75 236,25 

 
031 

 
Montážne a demontážne práce 

   
2 318,77 

7  HB81 0G0370 OCELOVA TRUBKA 89X3,5 (7,38 KG/M) (demontáž z mosta) M 17,00000 44,53 757,01 
g  HB85 0G0371 OCELOVA TRUBKA 127X4 (12,13 KG/M) (demontáž z mosta) M 4 7,00000 73,18 1 244,06 

5 D CE27 210901078 KABEL 1-AYKY 3X240+120MM2,VOLNE ULOZENY M 90,00000 3,53 317,70 

 
117 Doprava 

   
1 126,79 

g M XE22 VPC-SSE.4 NAKLADY ZA DOPRAVU EUR 1,00000 1 126,79 1 126,79 

  
Celkom 

   
4 823,41 

 


