
ZMLUVA O DIELO

č. zhotovitel'a 1í 10,,llol2021
uzavretá podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991lzb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov na stavbu:
,,Priechod pre chodcov - križovatka cintorín"

čl. l
Zm!uvné strany

Obiednávatel': Obec Bohdanovce

7rastúpený: Bohdanovce 142,044 16 Bohdanovce
lCO: 00323985
kontakt: 0905 91 1 306
Email: bohdanovce@azet,sk

(d'alej len,,Objednávatel"')

Zhotovitel': CESTY KOŠICE, s.r.o. Mlynská 28, Košice 040 01

7,_astúpený: Ladislav Erdélyi - konatel'
lCO: 46897992
tč opH:
DlČ:

sK2023631 049
2023631o49

Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Č. rietu tanN: SKOS 111,1 OOOO OO13 5705 OOO5
kontakt: 0905281 372
zapísaný v Obchodnom registri: okresný súd Košice 1 vl. 30906/V

(d'alej len,,ZhotoviteI"')

čl. lt
Názov stavby

1. Názov stavby: ,,Priechod pre chodcov - križovatka cintorín''

čl. lll
Predmet zmluvy

Pre_dmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela uvedeného v čl, ll bode 2. tejto zmluvy v rozsahu azložení
podl'a požiadavky objednávatel'a a predloženej cenovej ponuky.
podrobný rozsah a druh prác je uvedený v prílohe č,1 zmluvy o dielo - výkaz výmer.

čl. lv
Čas ptnenia

Termín realizácie predmetu zmluvy podl'a čl. lll začína plynút'prevzatím staveniska.
Objednávatel' sa zavázuje odovzdat' stavenisko Zhotovitel'ovi do 15 dní od platnosti a účinnosti tejto
zmluvy. Zhotovitel'sazavázuje začat'so stavebnými prácami najneskórdo 15 kalendárnych dníodo dha
odovzdania staveniska. Stavba bude ukončená do 31,12.2021,
DodŽanie Času plnenia zo strany zhotovitel'a je závislé od riadneho a včasného spolupósobenia
objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve, Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím
spolupósobenia nie je zhotovitel'v omeškaní so splnením závázku.
Objednávatel' sa zavázuje, že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou
prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
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čl. v
Cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. lll tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 1811996 Z,z.
o cenách v znení neskorších predpisov a predloženej ponuky.
cenaza zhotovenie diela v rozsahu podl'a čl. lll a prédloženój ponuky:

Cena bez DPH v € Cena 20% DPH v € CenasDPHv€
6.330,00 ,1.266,00

7.596,00

1.

2.

o.

čt. vl
Platobné podmienky

Zhotovitel diela zodpovedá za to, že predmet diela bude zhotovený podl,a platných technických
PredPisov a STN a tejto zmluvy a nebude mat'žiadne nedostatky, ktoré by bránilijeho užívaniu,
Podkladom Pre Úhradu ceny podl'a čl. V tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená zhbtovite1,om. Faktúru za
predmetzmluvy sa zhotovitel'zavázuje vystavit' až po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávate|,om
bez vád. prílohou faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
SÚPis vYkonaných prác a dodávok, ktoré sú podkladom pre vystavenie faktúry je objednávatel povinný
Potvrdit'do 5 dní Po ich predložení. Ak objednávatel'súpis prác a dodávok v stáňoveňe; lehote nepotvrďí
a ani nevznesie voČi nemu pÍsomné námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči
nemu výhrady
Faktúra bude obsahovat'náležitosti daňového dokladu a tieto údaje.- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo_ číslo zmluvy, číslo faktúry
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platit'- fakturovanú sumu
V PríPade, Že faktúra nebude obsahovat' náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel, je oprávnený
vrátit' ju zhotovitel'ovi do troch pracovných dní na doplnenie ázhotovitei, je povinný;ú ooptnit,, n1
v stanovenej lehote objednávatel'faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez cňýb.
Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

čl. vll
Záručná doba * zodpovednost' za vady

Zhotovitel' zodpovedá za lo, Že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s ustanoveniami tejto
zmluvy a že počas záručnej doby bude mat'vlastnosti dohodnuté v tejtó zmluve.
Zhotovitel' nezodPovedá za vady die|a, ktoré boli spósobené použitim podkladov a vecí poskytnutých
objednávatel'om azhotovitel'ani pri vyna|ožení všetkej starostlivosti nemohol zistit,ich nevhodnost,
alebo na ňu upozornil objednávatel a ten na ich použití trval,
ZáruČná doba na zrealizované djelo - je 24 mesiacov azaóína plynút,odo dňa riadneho odovzdaniadiela, to znamená dňom záPisného prevzatia diela objednávatel'om a neplynie v čase, Kedy
objednávatel' nemohol dielo užívat'pre vady, za ktoré zodpovebá zhotovitel'.
Zmluvne stranY sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby je objednávatel oprávnený
Žiadal' len odstránenie vád a zhotovitel' je povinný bezplatne odstranit uáoy, ať v iejto zmIuve nie já
9vedené inak. Objednávate|' nie je oprávnený požadovat;v dósledku vád zl'aiu' z ceny óiela,
Objednávatel' sa zavázuje Že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zisteni v pisomnej forme.
Zhotovitel' Sa zaváZuje začat' s odstraňovaním prípadných vád predmetu plírónia v zmysle nooú g. a +.
tohto Článku do 5 dnÍ, od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstránit,. Termín
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
Zmluvné stranY sa dohodli, Že v prípade, ak dielo má vady počas záručne.j lehoty podl,a tejto zmluvy, má
objednávatel Právo požadovat' a zhotovitel' povinnost' bezodplatne oostianit, vaáy, ttoré mu písómne
oznámi objednávatel

čl. vlll
Podmienky vykonania diela

Objednávatel' sa zavázuje odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené
práv tretích osób v zmysle čl. lV tejto zmluvy.
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Objednávatel' je povinný odovzdat' stavenisko tak, aby zhotovitel' mohol na ňom začat' práce v súlade
s podmienkamizmluvy.
Objednávatel' sa zavázuje pred nástupom na práce písomne informovat' zhotovitel'a o predpisoch BOZ
a PO platných na stavenisku,
Objednávatel' zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotovitel'a nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osób
ObjednávateI' bude poskytovat' zhotovitel'ovi túto súčinnost',- možnost' napojenia na jestvujúci rozvod vody- možnost' napojenia na jestvujúci rozvod elektro

6. Zhotovitel zodpovedá za bezpečnost'a ochranu zdravia vlastných pracovníkov
7. Zhotovitel' zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovttel' odstráni na vlastné náklady

odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete zmluvy.
B, Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziat', musí objednávatel tieto vady uviest'

v záPise o odovzdaní a prevzatí diela s odóvodnením prečo dielo odmieta prevziat', tnak sa má zato, že
dielo nemalo v čase odovzdania a prevzatia diela žiadnu vadu.

9. VŠetkY vadY je zhotovitel' povinný odstránit' v dobe stanovenej vzápise o odovzdaní a prevzatí diela
a v PríPade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia ažpo odovzdanidieta v záručnej dobe.

10, Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoúených touto zmluvou
a obecne záváznými technickými normami a predpismi.

11. O odovzdaní diela a dokladoch vzt'ahujúcich sa na dielo spíšu obidve zmluvné sirany písomný
Preberací Protokol. Odovzdanie diela je podmienené písomným preberacím protokolom a'tento jó
vystavený na základe vopred schváleným a podpísaným stavebným denníkom,

12. NebezPeČenstvo Škody na konkrétnom diele a vlastnícke právo ku konkrétnemu dielu prechádza zo
zhotovitel'a na objed návatel'a momentom je ho odovzda n ia objed návatel'ovi.

čl. lx
Porušenie zmluvných povinností a jeho nástedky

Pri nedodrŽanÍ termÍnu plnenia zhotovitel'om, je objednávatel'oprávnený uplatnit, u zhotovitel,a zmluvnú
pokutu vo výške 0,01g/o z ceny diela za každý deň Ómeškania.
Ak objednávatel' neuhradÍ faktúru v lehote splatnosti je zhotovitel' oprávnený uplatnit,zmluvnú pokutu vo
výške 0,01o/o z dlžnej sumy za každý deň omeškania,
Zmlu_vné stranY sa dohodli, Že v zmysle § 344 Obchodného zákonníka pokladajú za podstatné
porušenie zmluvy a dóvod na odstúpenie od zmluvy:

a) neprevzatie staveniska na základe vyzvy oĎjeOnávatel'a,
b) nedodržanie termínu plnenia podl'a článku lV tejto zmluvy.

V ostatnom sa má za to, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

čt. x
Vyššia moc

Pre ÚČelY tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemóžu
ovPlYvnit'zmluvné stany, napr. vojna, mobilizácia, póvstanie, Zivetne pohromy, nepJiaznivé počasie atd,.

Q dobl trvania vyššej moci sa predlžuje lehota na dokončenie dieia. Exisienciunvýsse.i moci oznámi
zhotovitel'objednávatel'ovi. Pokračovanie v prerušených prácach ako aj nový termíó ukónčenia prác si
dohodne zhotovitel's objednávatel'om na základe doáatku k zmluve.

čl, xl
ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude Pri Plnení tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivost,ou. Zavázuje sa dodržiavat,
vŠeobecne závázné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel, sa bude riadit,
východiskovými Podkladmi objednávatel'a, pokýnmi objednávatei'a, zápismi u dotrodami oprávnených
PracovnÍkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreňiami dotknutých orgánov štátnej spŮuy.
Ak dohodY uzavreté Podl'a bodu 1. iohto článku majú vplyv na predmet alebo termín splnenia'závázku
musí byt'súčast'ou tejto dohody aj spósob úpravy cehy. 

'

čl. xll
záverečné ustanovenia

1, Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumitel'ne, zmluvné strany sizmíuvu riadne
prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
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Ostatné zmluvné vzt'ahY iouto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi slovenskej republiky.
Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom (1)
vyhotovení.
Zmluvu je moŽné menit' a doplňovat' výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
Aj pred uplynutím dohodnutej doby 1e možné túto zmluvu ukončit':
a) Na základe dohody obidvoch zmluvných strán k dohodnutému dňu,
b) Výpoved'ou ktorejkol'vek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 2 mesiace, pričom začína plynút'

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručeni výpovede druhejzmluvnej strane,
c) V dósledku okamžitého odstúpenia od tejto zmluvy. Ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená

od tejto zmluvy odstúpit', ak je podl'a tejto zmluvy dané právo zmluvnej strany odstúpit' čo i len od
jedinej konkrétnej zmluvy o dielo.

d) Objednávatel' je oprávnený od tejto zmluvy odstúpit' aj v prípade, ak zhotovitel' neakceptuje čo i len
jedinú objednávku zhotovitel'a v lehote podl'a č. lV tejto zmluvy,

UkonČenie tejto zmluvy sa nevzt'ahuje na tie práva a povinnosti zmluvných strán, z povahy ktorých
vyplýva, že medzi stranami majú platit'aj po ukončení zmluvy, napríklad ustanovení o zmluvnój pokŮte,
náhrade Škody a pod. Ukončenie zmluvy sa taktiež nevzt'ahuje na konkrétne zmluvy odielo-pred ich
splnenÍm, pokial'súčasne nedójde k odstúpeniu od týchto čiastkových zmlúv o dielo,

6.

V Bohdanovciach, dňa 21,10.2021,

Za objednávatel'a:

v košiciach, dňa

Za zhotovitel'a:

*

§srlíýj§:_§ffi:*E

konatel'



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prechod pre chodcov - križovatka cintorln Bohdanovce

Objekt:
03 - Prechod pre chodcov

JKSO:
Miesto:

Objednávateí:

obec Bohdanovce

ZhotoviteI:

cEsTY KoŠtce s,r.o.

Projektant:

Spracovateť:

lng, Jančlk

Poznámka:

KS:
Dátum:.

lčo:
lč optl:

lčo:
tč ppn:

lčo:
lč opn:

lčo:
lč opn:

17.09.2021

46897992

sK2023631049

5391 2551

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Gena bez DPH

6 330,00

0,00

6 330,00

DPH základná
znlžená

základ dane

0,00
6 330,00

sadzba dane
20,00o/o

20,00o/o

Výška dane
0,00

1 266,00

Cena s DPH EUR 7 596,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovatel'

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatel' zhotovitel'



REKAPITULÁGn RozPočTU

Stavba:
Prechod pre chodcov - križovatka cintorín Bohdanovce

Objekt:

03 - Prechod pre chodcov

Miesto:

ObJednávatel:

zhotovltel:

Kód dielu - Popls

obec Bohdanovce

cEsw xoŠlCe s.r.o.

Dátum: 17.09.2021

Projektant:

Spracovatel: lng.Janělk

í) Náklady z rozpočtu

D1 _ PRÁCE A DoDÁVKY HSV

Cena celkom [EURI

6 330,00

6 330,00

1 - ZEMNE PRÁoE

5 - KoMUNlldclE 2341,23

6 _ úPRAVY PoVRcHoV, PoDLAHY, Wpt-rue

9 - osTATNÉ KoNŠTRUKclE A PRÁCE 3 163,31

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

6 330,00
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RozPoěET

Stavba:
Prechod pre chodcov - krlžovatka clntorln Bohdanovce

ObJektl
03 - Prechod pre chodcov

Miesto: Dátum: 17.09.202'|

Objednávatel: Obec Bohdanovce Projektant:

Zhotovfter: CESTY KOŠICE §.r.o. Spracovatel: lng. Janěík

nČ ryp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EURI Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

oD1
Dí

PRACE A DODÁVKr HSV

ZEMNE PMCE

6 330,00í

6 330,001

752,222

1 K 121101001
Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na
hromady do 50 m hr. do 150 mm

m3 3,550 24,263 86,134

2 K 122201101
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do í 00
m3 m3 8,875 6,416 56,942

3 K 132201101 HÍbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 5,492 30,36,| 166,743

4 K 132201109 Príp|atok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 5,492 8,589 47,171

5 K 1627o,1105
Vodorovné premie§tnenle výkopu do 10000 m horn, tr.
14 m3 12,425 5,556 69,033

6 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 12,425 7,215 89,646

7 K 171151101
Hutnenie násypov pre akýkolVek sklon, dEku a mieru
zhutnenia m2 35,500 1,006 35,713

8 K 17120120,100 Uloženie sypaniny na skládku poplatok m3 12,425 11,087 137,756

ó K 181101102 tlprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 35,500 0,414 ,l4,697

10 K ,l81 
30,1 

,l01 Rozprestretie ornice, sklon do 1 :5 do 500 m2 hr. do 10
cm m2 35,500 1,363 48,387

D5 KoMUNlKAclE 2341,234
11 K 564871111 Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm m2 35,500 7,604 269,942

12 K 59621 1 1 30
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk.
Cdo50m2 m2 35,500 1 3,1 56 467,038

13 M 5924E0118 Dlažba žámková hr.6cm m2 35,855 14,665 525,814

14 K 598633400
Osadenie odvodň, žlabu z polymerbetónu s krycím
roštom š. do 40 cm lr.zaťaž. D 400 do bet. lóžka C
25l30

m 5,000 í 6,435 82,,l75

15 M 592741430 žíab pre vysokťl záťaž BGZ-S SY G NW 200, s
liatinovou hranou, s 0,5% spádom kus 5,000 85,319 426,595

16 M 5927A3821 Rošt llatinový NW 200, 50024725, SW 16/220,tr. D
400 kN, (2 x spoj.mat.) kus 10,000 56,967 569,670

o6 úpRnw povRcHov, poDLAHy, Wplrue 73,231

17 K 631571001
Násyp pod podlahy z kamenlva ťaženého 0-4
spevňuiúceho m3 1,420 5,1,57,| 73,231

o9 OSTATNÉ KONŠTRUKC|E A PRÁCE 3 163,314

18 K 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavca dočasneJ
dopravnej značky kus 7,000 1,648 11,536

19 K 9,131,11112
Montáž a demontáž stÍpika dEky do 2 m dočasnej
dopravnej znaěky kus 7,000 2,233 15,631

20 K 9,131 1 1 
,l ,l 5

Montáž a demontáž dočasnej dopravnej znaěky
§amostatnej základnej kus 7,000 18,218 127,526

21 K 9,13,1112,11
Príplatok k doěasnému podstavcu plastovému zaprvý
a zKD deň použitia kus 105,000 2,741 287,805

22 K 9,13,1112,12
Príplatok k doěasnému stÍpitu aEry do 2 m za prvý a
ZKD deň použitia kus ,l05,000 2,127 223,335

23 K 9,131,11215
Príplatok k dočasnej dopr. značke samost, základnej
zaprvý a ZKD deň použitia kus 105,000 2,429 255,045
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nČ ryp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 913321115
Montáž a demontáž dočasnej súpravy smer, dosiek Z 4
s výstr. svetlom 3 doskv

kus 2,000 1,279 2,558

25 K 913321 1 
,l6 Montáž a demontáž doěasnej súpraw smer. dosiek Z 4

s výstr. svetlom 5 dosiek kus 1,000 1,486 ,1,486

26 K 913321215 Prípl, k dočasnej súprave smer, dosiek Z 4 s výstr.
svetlom 3 dosky za 1 . a ZKD deň použitia kus 30,000 0,206 6,180

27 K 913321216
Prípl. k doěasnej súprave smer. dosiek Z 4 s výstr.
svetlom 5 dosiek za 1 . a ZKD deň použitia kus 15,000 0,206 3,090

28 K 914001,111
Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na
stÍpiky, konzoly alebo objekty

kus 4,000 18,924 75,696

29 M 404420513 Znaěka dopravná kus 4,000 85,183 340,732

30 M 404459610 StÍpik Al60/5 hladký drážkový ks 4,000 16,983 67,932

3,| K 9,145,11,111
Montáž stlpika dopravných značiek aEry do 3,5 m s
betónovým základom kus 4,000 5,381 21,524

32 K 91570,1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami,
čiary, zebry, šípky, nápisy m2 50,700 18,385 932,12o

33 K 9157091 ,l 
1 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovrl m2 50,700 0,767 38,887

34 K 916531111
osadenie záhon. obrubníka betón. do lóžka z betónu tr.
C 12115 bez boěnej opory m 46,300 4,413 204,322

35 M 592173208 Obrub ní k záhonouý 1 00x 5x20 kus 46,763 2,973 139,026

36 K 918101111
Lóžko pod obrubníky, krajníky, obrubyz betónu tr. C
12l15 m3 4,167 98,124 408,883
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