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ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ DOČASNEJ OBCHÁDZKY CESTY A MOSTNÉHO 

PROVIZÓRIA 

č. 195/06/2021/SCKSK 

 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2  a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) 

( ďalej len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny:              Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:               Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene  

organizácie:    doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach investičných:  Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku 

osoba zodpovedná  

konať vo veciach realizačných:  Ing. Vladimír Žiarny – referent oddelenia investičnej prípravy 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA 

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

(ďalej ako ,,objednávateľ“) 

 

 

a 

 

Zhotoviteľ:     PORR s.r.o. 

sídlo/miesto podnikania:   Mlynské Nivy 49, 821 09  Bratislava 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Pavel Zuzula, konateľ PORR s.r.o. 

     Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ PORR s.r.o. 

IČO:      366 671 02 

DIČ:     20 2222 8109 

IČ DPH:    SK20 2222 8109 

bankové spojenie:   Tatrabanka, a.s. 

IBAN:     SK07 1100 0000 0026 26178184 

Swift/BIC:    TATRSKBX 

kontakt:    tel.: 02/581070 01, e-mail: office@porr.sk 

(ďalej ako ,,zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@scksk.sk
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PREAMBULA 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu zmluvy použil postup zadávania zákazky 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Názov zákazky:     ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - dočasná 

obchádzka cesty II/555 a mostné provizórium 

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 26.04.2021. 

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako 

úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy. 

 

Základným účelom uzatvorenia tejto zmluvy je čo v najkratšom možnom čase uviesť do prevádzky 

a užívania obchádzkovú trasu ktorej súčasťou je provizórny mostný objekt (ďalej aj len ako 

„obchádzková trasa“), ktorá bude slúžiť pre potreby verejnej cestnej premávky namiesto 

rekonštruovaného mostného objektu M 4356.   

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri 

prácach súvisiacich s vyhotovením, užívaním a následným odstránením obchádzkovej trasy 

a uvedením územia do pôvodného stavu k zákazke s názvom: ID R009 II/555 Michalovce – 

Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - dočasná obchádzka cesty II/555 a mostné 

provizórium (ďalej aj len ako „predmet zmluvy“).  

2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve 

zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v 

dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu predmet zmluvy špecifikovaný 

v tejto zmluve a  jej prílohách. Objednávateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje za riadne 

poskytnutý predmet zmluvy zaplatiť dojednanú cenu podľa tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ pred plnením zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 

zabezpečí vzťah k pozemkom, ktoré budú užívané pre predmet tejto zmluvy (dočasný záber), 

a zabezpečí stavebné povolenie, prípadne iný dokument oprávňujúci realizáciu stavby. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje dodať všetky potrebné podklady k vydaniu stavebného povolenia a prípadne všetky 

podklady ku prípadnej zmene stavby pred dokončením a akékoľvek doklady nevyhnutné ku 

kolaudácii s výnimkou majetkovo právneho vysporiadania.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou 

vypracovanou spoločnosťou MOSTAT spol. s r. o. v 7/2020, ktorá je prílohou tejto zmluvy (ďalej 

len ako „projektová dokumentácia“). Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s projektovou 

dokumentáciou a jej prílohami vrátane výkresových častí riadne oboznámil, riadne a s odbornou 

starostlivosťou ju ako celok skontroloval a potvrdzuje jej spôsobilosť ako východiskového 

podkladu pre plnenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dopracovať projektovú 

dokumentáciu mostného provizória do stupňa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby 

(DRS). 

5. Zhotoviteľ sa súčasne popri záväzku v bode 4 tejto zmluvy zaväzuje, že plnenie podľa tejto 

zmluvy vykoná s prihliadnutím na požadovaný rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa 

uvedené v tejto zmluve, ako aj v prílohe č. 1 tejto zmluvy - Opis predmetu zákazky, ktorý opis 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „príloha č. 1 zmluvy“ alebo aj „opis 

predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez vád. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom 

predmetu zákazky a jeho prílohami a tam uvedenými povinnosťami a záväzkami podľa predošlej 

vety. ku ktorých vykonaniu sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje. riadne oboznámil a potvrdzuje 

jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.  

6. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že: 
a) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude realizovať predmet tejto zmluvy a nezistil 

žiadne prekážky brániace plneniu tejto zmluvy, 
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b) do ceny podľa tejto zmluvy a svojej ponuky zahrnul všetky technické a dodacie podmienky 

nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy a zadávacej dokumentácie do 

kalkulácie ceny za predmet zmluvy a  cena podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady 

akokoľvek spojené s realizáciou predmetu zmluvy vrátane nákladov spojených 

s odstraňovaním vád, 

c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na 

objednávateľa týkajúce sa predmetu tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo 

iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy, 

d) overil súlad množstva a rozsahu prác potrebných na riadne splnenie predmetu zmluvy s 

množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe 

predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá 

rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer resp. plánom a iným technickým 

dokumentom, 

e) sa riadne oboznámil s opisom predmetu zákazky, popisom a rozsahom prác v ňom uvedených 

a projektovou dokumentáciou a že mu je známy rozsah jeho záväzkov v zmysle tejto zmluvy 

a jej príloh. 

7. Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti 

podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto 

skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne 

s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní 

svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v 

dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.  

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle 

príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky 

všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä 

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších zmien a doplnkov, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace 

s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci prípadne iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov a technických noriem akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy 

s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj 

podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné. 

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodaný predmet zmluvy nebude zaťažený právami tretích osôb, 

bude bez právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne 

upraviť predmet zmluvy tak, aby nenarušoval práva tretích osôb. V prípade, že takýmto konaním 

spôsobí akúkoľvek škodu, zaväzuje sa ju v plnom rozsahu nahradiť. 

 
Článok II. 

Miesto a termíny plnenia 

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je miesto križovania navrhovanej dočasnej obchádzky cesty 

II/555 cez inundačný kanál v okrese Michalovce, obci Stretava, katastrálne územie Stretava 

a Pavlovce nad Uhrom, vedľa existujúceho mostného objektu M 4356. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 

a) predmet zmluvy spočívajúci vo vybudovaní obchádzkovej trasy a mostného provizória 

v rozsahu činností a úkonov špecifikovaných v opise predmetu zákazky, v súlade 

s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a touto zmluvou zrealizuje do 45 pracovných 

dní od odovzdania staveniska objednávateľom (ďalej len ako „prvá etapa“), 

b) mostné provizórium ako súčasť obchádzkovej trasy prenechá za odplatu do užívania za 

účelom odklonenia verejnej dopravy od cesty II/555 a rekonštruovaného mostného objektu 

uvedeného v bode 1 tejto zmluvy po dobu 6 mesiacov od  protokolárneho prevzatia 

obchádzkovej trasy objednávateľom podľa tejto zmluvy (ďalej len ako „druhá etapa“) 

c) činnosti spočívajúce v demontáži a odvoze mostného provizória a činnosti súvisiace 

s uvedením územia do pôvodného stavu špecifikované v opise predmetu zákazky, projektovej 
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dokumentácii, výkaze výmer a tejto zmluve zrealizuje zhotoviteľ do 14 pracovných dní od 

výzvy objednávateľa (ďalej len ako „tretia etapa“)  

3. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie kontrolno-skúšobný plán, technologický postup 

a časový a vecný harmonogram prác. V prípade neodsúhlasenia týchto dokladov v akejkoľvek 

časti objednávateľom sa ich zaväzuje zhotoviteľ upraviť podľa požiadaviek objednávateľa 

a v primeranej lehote ním určenej. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizovaný predmet zmluvy od zhotoviteľa prevziať aj pred 

dohodnutým termínom podľa tejto zmluvy.  

5. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s realizáciou predmetu zmluvy oproti 

dohodnutému termínu o viac ako 45 kalendárnych dní, považuje sa uvedené za podstatné 

porušenie zmluvy a je právom objednávateľa s okamžitým účinkom odstúpiť od tejto zmluvy.  

6.  Riadnym vykonaním prvej etapy predmetu zmluvy sa rozumie jej riadne ukončenie v súlade s 

touto zmluvou a v úplnom rozsahu činností podľa tejto zmluvy a jej príloh a odovzdanie 

obchádzkovej trasy objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí prvej etapy 

predmetu zmluvy v termíne uvedenom v bode 2 tohto článku zmluvy. 

7. Protokol podľa bodu 6 tohto článku zmluvy musí byť zo strany objednávateľa podpísaný osobou 

oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach realizačných, stavebným dozorom objednávateľa 

a odborným autorským dohľadom (v prípade, ak je OAD na predmete zmluvy vykonávaný). 

Protokol podľa bodu 6 tohto článku zmluvy musí byť zo strany zhotoviteľa podpísaný 

stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za zhotoviteľa vo veciach realizačných. 

8. Prvá etapa predmetu zmluvy sa považuje za riadne ukončenú v súlade s touto zmluvou, ak sú 

úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne 

predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie prvej 

etapy a pre jej uvedenie do riadnej a bezpečnej prevádzky pre verejnú osobnú a nákladnú dopravu, 

a ak sú k dispozícii doklady preukazujúce kvalitu a technické parametre predmetu zmluvy a 

doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy a/alebo technické 

predpisy, prípadne objednávateľ. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

Po ukončení prvej etapy súčasne k odovzdaniu zabezpečí zhotoviteľ dokumentáciu k uvedeniu 

mostného provizória do prevádzky a odovzdá objednávateľovi manuál užívania verejnej práce. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 kalendárne dni vopred, pred riadnym a včasným ukončením 

prvej etapy v súlade s touto zmluvou oznámiť osobe oprávnenej konať vo veciach realizačných 

za objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu, pripravenosť prvej 

etapy na odovzdanie podľa tohto článku zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku 

prvej etapy predmetu zmluvy v počte 10 pracovné dni.  

10. V konaní podľa bodu 9 tohto článku zmluvy sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako 

je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonanej prvej etapy, jej súčastí a 

príslušenstva, overia sa správy, atesty, skúšky a doklady v zmysle bodu 8 tohto článku zmluvy. 

Do prevzatia obchádzkovej trasy podľa tohto článku zmluvy znáša nebezpečenstvo škody 

zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na mostnom provizóriu ako súčasti obchádzkovej trasy znáša 

počas celej doby trvania zmluvy zhotoviteľ. 

11. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje vykonávať v rámci ceny druhej etapy podľa tejto zmluvy 

pravidelné prehliadky mostného provizória v intervaloch minimálne jedenkrát za dva týždne o 

čom doloží zhotoviteľ objednávateľovi písomný protokol a to vždy najneskôr do 3 pracovných 

dní od vykonania prehliadky. Lehota na predloženie protokolu podľa predošlej vety neplatí 

v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov, ktorých odstránenie neznesie odklad, kedy sa 

o týchto skutočnostiach zaväzuje zhotoviteľ informovať bezodkladne a uviesť odporúčaný postup 

tak, aby nebola ohrozený účel tejto zmluvy a bezpečnosť obchádzkovej trasy pre jej užívateľov. 

12. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, 

ktoré sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu obchádzkovej trasy alebo sťažujú účel, 

ktorému slúži a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady 

vyplývajúce tohto článku, objednávateľ príslušnú etapu neprevezme. V takomto prípade sa 

zhotoviteľ dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytýkané nedostatky na vlastné 

náklady odstrániť v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu nedostatkov 
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podľa predošlej vety nedôjde hoc aj čiastočne v lehote určenej objednávateľom považuje sa 

uvedené za podstatné porušenie zmluvy. 

13. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, 

ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu obchádzkovej trasy alebo nesťažujú 

účel, ktorému slúži, zaväzuje sa objednávateľ príslušnú etapu prevziať. V takomto prípade sa však 

zhotoviteľ zaväzuje vady a nedorobky na vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne 

dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí. Ak vady a nedorobky nebudú 

zhotoviteľom odstránené podľa predošlej vety tohto bodu zmluvy, je objednávateľ oprávnený 

tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa 

s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy bezvýhradne súhlasí. 

14. Pri realizácii predmetu zmluvy podľa bodu 2 písm. c) tohto článku zmluvy sa súčasne zhotoviteľ 

zaväzuje odstrániť akýkoľvek zvyšný materiál a odpady. Zhotoviteľ je povinný pri plnení 

predmetu zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR týkajúce sa nakladania 

s odpadmi.  
 

Článok IV 

Cena predmetu zmluvy 

1.  Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. 

z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej 

ponuky zhotoviteľa, ako cena maximálna. Cena je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa 

ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako 

verejným obstarávateľom.  

2. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je celková cena za predmet tejto zmluvy 

249 999,02 Eur, DPH 20% 49 999,80 EUR, t. j. spolu 299 998,82 EUR. 

3. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu predmetu zmluvy o hodnotu 

DPH. 

4. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v cenovej ponuke 

zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha 

č. 4. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena predmetu zmluvy uvedená v bode 2 tohto článku zmluvy 

pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné 

vyhotovenie a dokončenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, 

opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny. 

5. Cena podľa tohto článku je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. 

Zhotoviteľ vzhľadom na predmet zmluvy znáša riziko, že do svojej cenovej ponuky ocenil všetky 

práce a dodávky a súvisiace náklady, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie celého predmetu 

zmluvy. 

6. Cena podľa bodu 2 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v 

prípade rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú 

nevyhnutné na zhotovenie predmetu zmluvy, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať 

ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu 

predmetu zmluvy sa ale nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri 

vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy.  V prípade rozšírenia 

rozsahu predmetu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien 

zhotoviteľa. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: 

„CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2021“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako 

jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom 

podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami 

budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie naviac prác nezahrnutých 

v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; 

rozšírenie rozsahu predmetu zmluvy a/alebo vykonanie prác naviac sa považuje za zmenu 

zmluvy. 

7. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky a len skutočne 

trvajúcu dobu trvania prenájmu mostného provizória podľa tejto zmluvy. 
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8.   Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Fakturácia 

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Faktúru 

za predmet zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť nasledovne: 

a)  faktúru za práce na prvej etape podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť vždy 

mesačne pozadu, pričom prílohou faktúr musí byť súpis skutočne zrealizovaných prác 

a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom. Prílohou poslednej 

faktúry za prvú etapu podľa tejto zmluvy musí byť súčasne aj Protokol o odovzdaní a prevzatí 

prvej etapy, 

b)  faktúru za činnosti v rámci druhej etapy podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 

mesačne pozadu s tým, že prílohou faktúry musia byť doklady preukazujúce riadne vykonanie 

činností podľa článku II. bod 11 tejto zmluvy, 

c) faktúru za činnosti v rámci tretej etapy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po realizácii 

demontáže a vykonaní s tým spojených činností a uvedením územia do pôvodného stavu 

pričom na žiadosť zhotoviteľa sa objednávateľ zaväzuje vystaviť potvrdenie preukazujúce túto 

skutočnosť, ktoré potvrdenie musí byť prílohou faktúry podľa tejto časti zmluvy. 

2. V prípade ak má byť podľa tejto zmluvy prílohou faktúry akýkoľvek súpis, prípadne iné 

potvrdenie, je objednávateľ povinný potvrdiť súpis, prípadne vydať potvrdenie do 10 (desiatich) 

pracovných dní po tom , čo o takýto potvrdenie zhotoviteľ požiada. Ak objednávateľ súpis prác 

a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so 

súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.  

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 

- názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán, 

- označenie predmetu zmluvy, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, poradové číslo faktúry, 

- dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy uvedené v tejto zmluve, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie 

a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. 

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6. Uhradenie akejkoľvek časti ceny a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie 

zhotovenia predmetu zmluvy bez vád.   

7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 

objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto 

zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) 

tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva 

aj v prípade zániku tejto zmluvy. 

8. V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak 

si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady 

jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia a zároveň 

subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ 

poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ 

namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej 

lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto 

zmluvy až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas 

doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich 

peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani 

zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k 
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uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto 

lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že 

zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody 

nevyplatenia subdodávateľa, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok 

subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z 

tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ 

bezvýhradne súhlasí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto zmluvy do výšky úhrady 

vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom 

subdodávateľovi zhotoviteľa.  

9.  Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že pre účely zádržného je objednávateľ 

oprávnený zadržať z každej z faktúr vystavených za prvú etapu podľa tejto zmluvy 10 % 

fakturovanej sumy vrátane DPH na zabezpečenie svojich práv na zabezpečenie riadneho plnenia 

povinností zhotoviteľa počas trvania zmluvy (zádržné právo). 

10.  Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, že takto zadržané finančné prostriedky objednávateľ zadrží až 

do riadneho splnenia povinností súvisiacich s treťou etapou predmetu zmluvy, ktorých vykonanie 

bude potvrdené v zmysle článku V bodu 1 písm. c). Zadržanú časť finančných prostriedkov podľa 

tohto bodu, v prípade jej nespotrebovania započítaním podľa tejto zmluvy, vyplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi v lehote splatnosti faktúry za tretiu etapu predmetu zmluvy. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo zo zadržanej sumy podľa predchádzajúceho 

bodu na započítanie svojich nárokov voči zhotoviteľovi zo vzniknutých vád a nedorobkov; na 

započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút podľa tejto zmluvy alebo nárokov objednávateľa 

na náhradu škody alebo vynaložených nákladov vzniknutých v dôsledku konania alebo 

opomenutia zhotoviteľa. Bez ohľadu na znenie predchádzajúcej vety má objednávateľ právo na 

započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú 

voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe. 

12.  Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. 

 

Článok VI 

Subdodávatelia 

1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti predmetu zmluvy alebo vybraných prác 

prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby predmet 

zmluvy vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné 

ustanovenia Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu 

subdodávateľov 

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, 

údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej 

realizácii predmetu zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch 

uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti 

sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, 

nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe 

č. 3 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť 

objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie 

rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu 

s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa 

tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 

nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s 

prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať 

tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. 

V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia 

pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený 

nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. 
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Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť 

svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.  

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa 

alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 

6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol 

objednávateľ riadne užívať predmet zmluvy zhotovený podľa tejto zmluvy.  

7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona 

č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností 

zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich 

zmeny podľa tohto článku, sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

 
Článok VII. 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na plnenie predmetu zmluvy a že mostné 

provizórium a jeho súčasti pred plnením tejto zmluvy riadne prezrel, preveril jeho spôsobilosť 

plniť účel podľa tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať východiskové podklady (podklady z verejného 

obstarávania, cenová ponuka, opis predmetu zákazky).  

3. Zhotoviteľ počas trvania tejto zmluvy znáša nebezpečenstvo škody na mostnom provizóriu. 

Zhotoviteľ je povinný mostné provizórium poistiť pre prípad vzniku škôd, vrátane následkov 

živelných pohrôm na svoje náklady. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú jeho 

prevádzkovou činnosťou počas realizácie prác na majetku, ako aj na zdraví a živote osôb.  

4. Vlastníkom mostného provizória vzhľadom na dočasnosť stavby, ktorá je predmetom tejto 

zmluvy, zostáva počas trvania tejto zmluvy zhotoviteľ. 

5. Odovzdanie staveniska a jeho častí za účelom realizácie prvej etapy podľa tejto zmluvy bude 

uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

stavenisko preberie v termíne určenom objednávateľom, pričom porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu od odovzdaní a prevzatí 

staveniska zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, 

aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia 

a majetku tretích osôb. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú primerane aj na realizáciu tretej 

etapy podľa tejto zmluvy. 

6. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku 

podľa potreby a po dobu realizácie predmetu tejto zmluvy, zriadení prípojok a inštaláciu meračov 

a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. 

Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do 

úplného ukončenia prvej etapy, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie 

podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revíznych a 

východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie 

stavby.  

7. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného 

denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a 

uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať 

údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného 

technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve 

realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis 

uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, 

mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním predmetu zmluvy. Zápisy 

do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce 

vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup 

prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami 

nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka 
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vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných 

veciach objednávateľa, stavebný dozor/dohľad objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej 

správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred vyzvať 

objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v 

stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je 

povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Objednávateľ alebo ním 

poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať 

adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka 

budú priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby preberacieho 

konania. 
8. Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania prác a dodávok fotodokumentáciu 

a túto odovzdať na CD/DVD alebo inom nosiči dát objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou 

podľa tejto zmluvy ako jej povinnú prílohu. 

9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby 

platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností 

na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany 

a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá 

objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, 

požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za 

škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi 

orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany 

a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel 

BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového 

hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto 

zmluvy odstúpiť. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho 

subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež 

sa zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými 

pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať 

v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí 

zodpovedného zamestnanca objednávateľa na stavbe. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho zamestnanci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, 

resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto 

zmluvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za 

škody spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených 

priestorov. 

11. Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku 

poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Pri nakladaní 

s odpadmi bude postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstvo životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny 

tretej etapy.  
12. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených objednávateľom prostredníctvom 

na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia zhotoviteľa.  

13. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii predmetu zmluvy nepoužije materiál, o ktorom je v 

čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii predmetu zmluvy 

musia  spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný 

objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR. 

14. Zhotoviteľ vykoná v rámci ceny podľa tejto zmluvy všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú 

potrebné pre riadne odovzdanie predmetu zmluvy do jeho bezpečného užívania a užívania 

obchádzkovej trasy na dohodnutý účel. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že mostné provizórium 

ako súčasť obchádzkovej trasy pred jeho osadením riadne skontroloval a prehliadol a je spôsobilé 

na užívanie na účel dohodnutý v tejto zmluve. 
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15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený pre prípad 

zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone 

podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny podľa tejto zmluvy. Náklady na 

poistenie sú zahrnuté v cene. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi na jeho 

požiadanie uzatvorenie poistnej zmluvy pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania 

zmluvy na požiadanie objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť. 

16. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto 

odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 

osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez 

odstránenia takto vzniknutých škôd objednávateľ nie je povinný uhradiť cenu predmetu zmluvy 

zhotoviteľovi a v takomto prípade nie je v omeškaní. Prípadné časové lehoty na odstránenie 

takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania predmetu zmluvy.  

17. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu akejkoľvek časti predmetu zmluvy, ktorá 

bude zakrytá alebo nedostupná po realizácii nasledujúcich prác. Výzvu je zhotoviteľ povinný 

zaslať objednávateľovi minimálne 2 pracovné dni pred plánovanou kontrolou. Kontrola podľa 

tohto bodu sa bude realizovať zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ je oprávnený poveriť 

na tento úkon osobu vykonávajúcu stavebný dozor.  Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť z takejto 

časti predmetu zmluvy fotodokumentáciu. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa 

tohto bodu, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy. 

18. Zhotoviteľ zabezpečí zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia a osadenie 

trvalého dopravného značenia v zmysle projektovej dokumentácie ako aj realizáciu geodetických 

prác počas aj po realizácii. Náklady na zabezpečenie týchto povinností sú súčasťou ceny podľa 

tejto zmluvy. 

19. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku. Zhotoviteľ 

zodpovedá za označenie pracoviska v rámci príslušného technického predpisu.  

20. Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej 

osoby. Pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom. 

21. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania predmetu zmluvy kvalifikovaného 

stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné 

činnosti pri zhotovovaní predmetu zmluvy. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho 

pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na 

stavenisku a na predmete zmluvy a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb 

zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene 

alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny predmetu zmluvy; 

objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť 

zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu predmetu zmluvy. 
Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po 

predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiada, zhotoviteľ 

bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) 

dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú 

správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia 

preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná 

spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom 

v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.  

22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby 

tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa 

tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác 

na predmete zmluvy, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom 

splnomocnená/poverená osoba  požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný 

v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ 

sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na 

predmete zmluvy bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo 

pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu  telefonicky dostupný. 
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Článok VIII. 

Sankcie  

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním prvej etapy a/alebo tretej etapy v 

dohodnutom čase podľa článku II. bod 2 tejto zmluvy a/alebo v prípade, ak je zhotoviteľ v 

omeškaní so začatím vykonávania prvej etapy predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený 

žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej ceny s DPH uvedenej 

v tejto zmluve a to za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa. 

2. V prípade, ak sa zhotoviteľ omešká v súvislosti s povinnosťou pre ktorú je zmluvnými stranami 

stanovená lehota na jej plnenie, prípadne pri porušení povinností týkajúcich sa stavebného 

denníka a povinných prehliadok v zmysle článku II bodu 11 tejto zmluvy má objednávateľ právo 

uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1500 € za každý a to aj začatý deň 

omeškania. V prípade, ak by omeškanie zhotoviteľa pri plnení povinnosti súvisiacej 

s odstránením obchádzkovej trasy a uvedením okolia do pôvodného stavu presiahlo 10 

kalendárnych dní, je oprávnený objednávateľ túto povinnosť splniť na náklady zhotoviteľa. 

3. V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy v termínoch podľa zmluvy alebo nezačne 

alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s objednávateľom, je 

povinný uhradiť objednávateľovi všetky s tým spojené náklady ako prípadnú škodu a to v celom 

rozsahu. 

4. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád prvej etapy podľa tejto zmluvy je objednávateľ 

oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3% z celkovej ceny s DPH za každý 

a to aj začatý deň omeškania. 

5. V prípade ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia tejto 

zmluvy o subdodávateľoch je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 2 % 

z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy za každé jednotlivé porušenie a to aj 

opakovane.  

6. V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VII tejto zmluvy pokiaľ táto zmluva 

neurčuje pre jednotlivé porušenie osobitnú výšku zmluvnej pokuty, je objednávateľ oprávnený 

požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy 

za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.  

7. Popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku zmluvy má objednávateľ nárok na náhradu 

škody a to aj v rozsahu presahujúcom výšku zmluvnej pokuty. 

8. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatní tak, že doručí zhotoviteľovi písomnú výzvu na 

zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu 

na zaplatenie. V prípade ak zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí, zmluvné strany sa dohodli, že 

objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne 

započítať voči akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa. 
9. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného 

zmluvnou pokutou. 

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný podľa podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve a že počas doby jeho užívania na dohodnutý účel (prejazdnosť a bezpečnosť 

obchádzkovej trasy, ktorej súčasťou je aj mostné provizórium) bude mať vlastnosti dohodnuté 

v tejto zmluve.  
2. V prípade ak počas užívania obchádzkovej trasy vznikne potreba akýchkoľvek opráv, alebo 

potreba zmien na obchádzkovej trase zaväzuje sa objednávateľ o tejto skutočnosti zhotoviteľa 

informovať. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje v rámci záručnej doby trvajúcej až do ukončenia 

tretej etapy podľa tejto zmluvy bezodkladne v rámci ceny podľa tejto zmluvy vykonať akékoľvek 

potrebné opravy, prípadne zmeny na obchádzkovej trase a to vždy s prihliadnutím na účel tejto 

zmluvy. 
3. V prípade, ak by dodatočne vyšli najavo akékoľvek vady súvisiace s obchádzkovou trasou a/alebo 

mostným provizóriom podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ začať s odstraňovaním takýchto 

vád do 24 hodín po uplatnení reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného 
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odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od objednávateľa, ak sa s 

objednávateľom písomne nedohodne s prihliadnutím na charakter vady inak. 
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich 

nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne, alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, 

že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený požadovať zníženie ceny 

alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou a to na náklady zhotoviteľa, pričom 

zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi nahradiť. 

Za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je objednávateľ oprávnený použiť sumu zádržného 

vo výške účelne vynaložených nákladov.  
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy počas trvania tejto zmluvy od podpísania 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí prvej etapy podľa tejto zmluvy.  
 

Článok X. 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:  

a) zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, 

b) zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným 

spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, 

c) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy 

určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná 

nápravu v určenej lehote, 

d) napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v 

stavebnom denníku na chybné plnenie zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) 

pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej 

na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednávateľ 

povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením, 

e) neprevezme stavenisko, nedokáže vykonať predmet zmluvy v zmysle zmluvy alebo bez 

vážneho dôvodu preruší vykonávanie predmetu zmluvy, 

f) zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo 

stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy, 

g) na majetok zhotoviteľa je vyhlásený konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené 

pre nedostatok majetku a/alebo je zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia a/alebo 

zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú 

činnosť; 

h) u zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena 

štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti a tieto zmeny nie sú pre 

Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné a/alebo nie sú súladné so 

zákonom o č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

i) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že zhotoviteľ 

sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania 

a/alebo v prípade, ak zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného 

uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, 

j) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

k) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

l) ak tak ustanovuje zákon. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

a) objednávateľ je v omeškaní s úhradou splatnej faktúry o viac ako 60 dní, 

b) z iných zákonných dôvodov. 
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Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov SR. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. 

Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú 

stranu.  

6. Prílohou tejto zmluvy je: 

a. opis predmetu zákazky (ako príloha č. 1), 

b. projektová dokumentácia (ako príloha č.2) 

c. vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č.3), 

d. ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa) (ako príloha č. 4). 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie 

osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámia 

s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej 

vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 

zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresy 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak.  Písomnosťou obsahujúcou 

právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy 

a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia 

o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví 

zmluvy. 

9. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na 

adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje 

aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo 

deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky 

nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za 

doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. 

10. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 

alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej 

viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené 

iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu 

ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým 

takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských 

právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej 

vety. 

 
 
 
 
 



14 
 

11. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 

po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

V Košiciach, dňa: 15.06.2021     V Bratislave, dňa: 11.06.2021 

 

 

 

                

_________________________     _________________________ 

 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja                         PORR s.r.o. 

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,     Ing. Pavel Zuzula 

generálny riaditeľ                                                 konateľ 

 

 

 

        _________________________ 

        Ing. Martin Hanáček, MBA 

        konateľ 

 

 



Príloha č. 1 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

„ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - dočasná 

obchádzka cesty II/555 a mostné provizórium “  

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii obchádzkovej trasy na ceste II/555 

a zabezpečenie dodávky, montáže a osadenia dočasného mostného provizória v mieste križovania 

navrhovanej dočasnej obchádzky cesty II/555 cez inundačný kanál. Stavebné práce pozostávajú z 

realizácie obchádzkovej trasy, zriadenia spodnej stavby vrátane jej založenia pre osadenie mostného 

provizória, realizácie prechodovej dosky, vytýčenia spodnej stavby, terénnych úprav v okolí mosta, 

montáže, demontáže a nájmu dočasného mostného provizória vrátane dopravy. Po zrealizovaní 

rekonštrukcie mosta sa obchádzková trasa vybúra, mostné provizórium sa demontuje a dotknuté 

územie sa upraví do pôvodného stavu. 

 

Pred začatím výstavby verejný obstarávateľ/investor zabezpečí vzťah k pozemkom, ktoré budú 

používané počas výstavby (dočasný záber), odovzdá stavenisko zhotoviteľovi stavby a poskytneme 

stavebné povolenie, alebo iný dokument oprávňujúci realizáciu stavby. 

 

1.1/ Identifikačné údaje o obchádzkovej trase: 

Stavba:                      ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec 

Číslo objektu:            SO 05.1 

Názov objektu:          Dočasná obchádzka cesty II/555 

Kraj:                            Košický 

Okres:                        Michalovce 

Obec:                         Stretava 

Katastrálne územie:   Stretava, Pavlovce nad Uhom 

 

1.2/ Navrhované riešenie obchádzkovej trasy : 

 

Základné údaje  : 

 

Kategória :                     P 4 / 30 

Návrhová rýchlosť :                                                             vn=30km/h 

Dĺžka trasy (výpočtový model):                                          216,55m 

Dĺžka stavebnej úpravy ( vrátane mostného provizória) :   128,375m                

Smerové oblúky :                                                                 Rmin=50,00m, Rmax=50,00m 

Výškové oblúky :                    Rvmin=600,00m, Rvmax=3000,00m 

Pozdĺžne sklony :                    smin=0,30%, smax=1,66% 

Počet jazdných pruhov :       1 

Šírka jazdných pruhov :                    1x3,5m 

Priečny sklon vozovky :       3,00% 

Priečny sklon nespevnenej krajnice :       8,00%  
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Priečny sklon pláne vozovky :        3,00% 

Vozovka :                                                                             polotuhá 

  

1.3/ Popis prác : 

- búracie práce počas úpravy cesty II/555 – úprava pláne pred započatím prác na obchádzkovej 

komunikácii sa predpokladá v celom úseku plánovanej obchádzkovej trasy 

- osadenie záchytných vodiacich zariadení a dopravného značenia 

- odhumusovanie na stavbou dotknutých svahoch, spätne zahumusovanie po ukončení trasy 

- výrub krov a drevín   

- realizácia konštrukcie vozovky s bituménovým krytom ( najnižšia únosnosť zemnej pláne 

vyjadrená modulom pretvárnosti Edef2 je min. 45Mpa (Edef2/Edef1˃2,5) 

- založenie spodnej stavby pre mostné provizórium 

- zriadenie spodnej stavby mosta - dočasné opory 

- vytýčenie spodnej stavby 

- zriadenie prechodovej oblasti/dosky vrátane potrebných zásypov 

- terénne úpravy okolia mosta 

- odstránenie stavby – úprava územia do pôvodného stavu 

- KSP, technologický postup, manuál užívania verejnej práce 

- dobudovanie prechodovej oblasti po osadení mostného provizória 

 

2.1/ Identifikačné údaje o moste / charakteristika : 

Provizórium pozostáva z oceľovej, priehradovej, rozoberateľnej konštrukcie typu ŽM-16 dĺžky 

minimálne 37m.  

a) most na pozemnej komunikácii 

b) – 

c) ponad potok 

d) most s jedným otvorom 

e) jednopodlažný 

f) s dolnou mostovkou 

g) nepohyblivý 

h) dočasný 

i) v smerovej priamej a v klesaní 

j) kolmý, 1= 100,0g, 4= 100,0g 

k) s individuálnou zaťažiteľnosťou 

l) nemasívny 

m) priehradový 

n) trámový 

o) otvorene usporiadaný 
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p) s neobmedzenou voľnou výškou 

 

Dĺžka premostenia    : 32,78m, 

Dĺžka mosta     : 40,00m, 

Dĺžka nosnej konštrukcie    : 37,00m, 

Rozpätie poľa    : 36,0m, 

Šikmosť mosta    : = 100,0g 

Uhol kríženia    : 1= 100,0g, 2= 100,0g, 

Voľná šírka mosta    : 5,2m, 

Šírka medzi zvodidlom    : 3,8m,  

Šírka medzi zvýšenými obrubami                : 3,8m, 

Šírka chodníka    : - 

Šírka nosnej konštrukcie    : 5,2m, 

Celková šírka mosta    : 5,2m 

Výška mosta    : cca. 7,5m, 

Stavebná výška    : 1,45m (v osi n.k.), 

Plocha mosta   : 34,00×3,80= 129,2m2  

    (podľa TP 019 príloha 8, dĺžka premostenia    

                                                                                                   násobená šírkou medzi zábradlím), 

Zaťaženie mosta:                                :   normálna zaťažiteľnosť: 32t, 

                Výhradná zaťažitelnosť: 40t, 

Bod kríženia     : s potokom Čierna voda 

Staničenie obchádzky cesty II/555              :  km 0,091 785  

Uhol kríženia     : = 100,00g. 

 

2.2/ Navrhované riešenie mostného provizória : 

2.2.1/ Nosná konštrukcia 

Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako dočasná. Navrhnutá je oceľová, priehradová, 

rozoberateľná konštrukcia typu ŽM-16 minimálnej požadovanej dĺžky 37m, ktorá sa zmontuje 

z jednotlivých vopred vyrobených súčastí. 

Hlavné nosníku sú jednostenové, jednopodlažné, priehradové, priamopásové zložené z elementov 

tvaru kosoštvorca. Jednotlivé elementy sa k sústave pripájajú prostredníctvom pásov dĺžky 6,0m. 



Príloha č. 1 

Priestorová tuhosť konštrukcie je zabezpečená sústavou  pozdĺžnych, priečnych a medziľahlých 

stužidiel. 

2.2.2/ Vybavenie mosta 

2.2.3/ Vozovka 

Vozovka na moste bude vybudovaná z impregnovaných dubových trámov osadených na oceľovú 

nosnú konštrukciu mosta. V mieste pojazdu kolies bude umiestnený oceľový „slzičkový“ plech, ktorý 

bude presahovať min. 0,50m za nosnú konštrukciu mosta a bude tvoriť prekrytie dilatačnej škáry. 

2.2.4/ Rímsy 

Na moste sa nenachádzajú rímsy. Zvýšená obruba je tvorená impregnovaným dubovým trámcom 

0,15×0,15m. 

2.2.5/ Bezpečnostné zariadenia 

Pred  a za mostom sa nachádza baranené cestné zvodidlo. Na moste bude k hlavným nosníkom na 

oboch stranách mosta prichytená oceľová zvodnica v súlade s grafickou časťou pd. Osadia sa 

bezpečnostné prvky ( stĺpiky, odrazky ) 

2.2.6/ Odvodnenie mosta 

Odvodnenie povrchu mosta je zabezpečené jeho pozdĺžnym sklonom. Voda z vozovky pretečie cez 

škáry medzi dubovými trámami pod most. 

2.2.7/ Ložiská 

Nosná konštrukcia mosta bude na spodnú stavby uložená prostredníctvom nízkych typizovaných 

oceľových ložísk, ktoré sú súčasťou dodávky mostného provizória. Pevné uloženie ja navrhnuté na 

opore 2, pohyblivé uloženie je navrhnuté na opore 1. 

2.2.8/ Mostné závery 

Vzhľadom na typ konštrukcie na moste nie sú navrhnuté mostné závery. Prekrytie dilatačnej škáry 

bude zabezpečené oceľovým „slzičkovým“ plechom. 

2.2.9/ Prechodová doska 

Bude zrealizovaná po osadení mostného provizória ako súčasť dočasnej obchádzky cesty 

II/555.   

2.10/ Popis prác : 

- dodávka mostného provizória na miesto osadenia 

- zmontovanie konštrukcie 

- osadenie mostného provizória na pripravenú spodnú stavbu 

- pravidelná kontrola stavu mostného provizória v intervale min. 1x za dva týždne 

- osadenie záchytných vodiacich zariadení a dopravného značenia 

- demontáž a odvoz mostného provizória 

- vykonanie zaťažovacej skúšky vrátane všetkých potrebných dokladov v zmysle platnej 

legislatívy 
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Lehoty: 

 

1. Lehota na zhotovenie diela do 45 pracovných dní od odovzdania staveniska.  

2. Prenájom mostného provizória na dobu 6 mesiacov. 

 

Zhotoviteľ zabezpečuje : 

- zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia, 

- geodetické práce počas realizácie (pred aj po realizácii), 

- KSP, technologický postup, manuál užívania verejnej práce, 

- dodanie všetkých podkladov potrebných ku kolaudácii mostného provizória (okrem majetkovo-

právneho vysporiadania), 

- dopracovanie projektovej dokumentácie mostného provizória do stupňa projektovej 

dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). 

 

 

Situačný výkres 
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VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 

 
Zhotoviteľ: 

Obchodné meno / Názov:   

Sídlo / Miesto podnikania:   

IČO:     

 

 

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa (meno a priezvisko) Ing. Pavel Zuzula, konateľ a Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ týmto čestne vyhlasujem, že pri 

plnení predmetu zákazky na uskutočnenie prác s názvom: „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - dočasná obchádzka cesty 

II/555 a mostné provizórium“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 

66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 84/2021zo dňa09.04.2021 pod značkou 17962 - WYP 

 

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme plniť vlastnými kapacitami* 

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*: 

⁕Nehodiace sa preškrtnúť 

 

P.č. 
Obchodný názov 

subdodávateľa 
IČO 

Podiel na 

realizácii 

zákazky v % 

Predmet subdodávky 

Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa ** 

Meno a priezvisko Adresa pobytu 
Dátum 

narodenia 

1. K+K sevis, s.r.o. 36692689 30 % 

 

Mostné 

provizórium 

 

   

2. VUIS-CESTY, spo.s.r.o. 17310229 10 % 

 

 

Zakladanie stavieb 
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3. TOMIK, spol.s.r.o. 45678855 20 % 

 

Pomocné stavebné 

práce 

 

   

** Vyplní úspešný uchádzač. 

 

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 

má subdodávateľ plniť. 

 

 

V Bratislave, dňa 09.06.2021 

 

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

Ing. Pavel Zuzula 

Konateľ  

 

 

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

Ing. Martin Hanáček, MBA 

Konateľ  

 



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Stretava Dátum: 26.4.2021

Objednávateľ: IČO:

Správa ciest Košického samosprávnenho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 366 671 02

IČ DPH: SK2022228109

Projektant: IČO:

Mostat s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mostat s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Ing. Pavel Zuzula

konateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Ing. Martin Hanáček, MBA

konateľ

STRETAVA

IDR009 II-555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, SO 05.1 Dočasná obchádzka cesty II/555

PORR, s.r.o.

249 999,02

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0020,00%

249 999,02 49 999,8020,00%

EUR 299 998,82
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: STRETAVA

Stavba:

Miesto: Stretava Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávnenho kraja Projektant:

Zhotoviteľ: PORR, s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

V Bratislave, dňa

70 116,0058 430,00

Cena s DPH [EUR]

299 998,82

05.1B Mostové provizórium

Kód Popis Cena bez DPH [EUR]

249 999,02

229 882,82191 569,0205.1A Dočasná obchádzka cesty II/555

IDR009 II-555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, SO 05.1 Dočasná obchádzka cesty II/555

26.04.2021

Mostat s.r.o.

Mostat s.r.o.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Stretava Dátum: 26.04.2021

Objednávateľ: IČO:

Správa ciest Košického samosprávnenho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 366 671 02

IČ DPH: SK2022228109

Projektant: IČO:

Mostat s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mostat s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 569,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 191 569,02 20,00% 38 313,80

Cena s DPH v EUR 229 882,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Ing. Pavel Zuzula

konateľ

Ing. Martin Hanáček, MBA

konateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

IDR009 II-555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, SO 05.1 Dočasná 

obchádzka cesty II/555

05.1A - Dočasná obchádzka cesty II/555

PORR, s.r.o.
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Stretava Dátum: 26.04.2021

Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávnenho kraja Projektant: Mostat s.r.o.

Zhotoviteľ: PORR, s.r.o. Spracovateľ: Mostat s.r.o.

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

Náklady z rozpočtu 191 569,02

D HSV Práce a dodávky HSV   191 569,02

D 1 Zemné práce   60 529,13

1 K 113107124.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.300 do 400 mm,  -0,5600t
m2 470,00 14,02 6 589,40

2 K 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 400,00 5,76 2 304,00

3 K 114203104
Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnaniny vykonaných 

na sucho
m3 40,00 6,89 275,60

VV 2*10*2*1   "ochrana dočasnej opory   40,00

VV Súčet   40,00

4 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3
m3 160,00 0,95 152,00

5 K 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 

100 m3
m3 934,02 6,59 6 155,19

VV 50,0   "výkop pre zriadenie   50,00

VV 48,0   "štrkový vankúš odstránenie   48,00

VV 150,0  "prechod.kliny odstránenie   150,00

VV 80,52 "zemné krajnice odstránenie   80,52

VV 170,0*0,15   "krajnica   25,50

VV 580,0    "odstránenie násypu obchádzky   580,00

VV Súčet   934,02

6 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 772,02 4,14 3 196,16

VV 160,0*2  "ornica na skládku a späť   320,00

VV 50,0*2   "výkop pre zriadenie   100,00

VV 48,0*2   "štrkový vankúš odstránenie   96,00

VV 150,0  "prechod.kliny odstránenie   150,00

VV 80,52 "zemné krajnice odstránenie   80,52

VV 170,0*0,15   "krajnica   25,50

VV Súčet   772,02

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 28 564,74 0,30 8 569,42

VV 772,02*37    "skládka do 40 km   28 564,74

VV Súčet 28 564,74

8 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 

do 3000 m

m3 1 160,00 3,21 3 723,60

VV 580*2  "násyp pod ohrádzku - zriadenie+odstránenie   1 160,00

VV Súčet 1 160,00

9 K 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 42 920,00 0,30 12 876,00

VV 1160,0*37     "skládka do 40 km   42 920,00

VV Súčet   42 920,00

10 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 790,00 1,94 1 532,60

VV
50,0+160     "zemina z výkopu na spätný zásyp a ornica na 

spätné zahumusovanie   
210,00

VV 580,0  "vhodný násypový materiál   580,00

VV Súčet   790,00

11 K 171101103

Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 

mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-

Standard

m3 580,00 2,01 1 165,80

VV 580,0   "násyp pre zriadenie   580,00

VV Súčet 580,00

12 M 103640000200 Vhodný násypový materiál m3 580,00 13,72 7 957,60

13 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 965,50 0,66 637,23

VV 580,0   " dočasné násypy z provizória   580,00

VV 50,0+160     "zemina z výkopu a ornica   210,00

VV 6*5*2,5*2   "zásyp prechod.oblasti   150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 170,0*0,15   "krajnica   25,50

VV Súčet   965,50

14 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 298,35 7,24 2 160,05

VV 150,*1,7     "zásyp prechod.oblasti   255,00

VV 25,5*1,7   "krajnica   43,35

VV Súčet   298,35

15 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 50,00 3,54 177,00

VV 50,0   "odkop pre dočasné opory - spätný zásyp   50,00

VV Súčet 50,00

16 K 180402112
Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 

1:5 do 1:2
m2 640,00 1,18 755,20

17 M 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 22,40 7,28 163,07

VV 640*0,035   22,40

VV Súčet 22,40

18 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 80,00 0,42 33,60

VV 2*4*10   "dočasné opory   80,00

VV Súčet 80,00

19 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 640,00 1,47 940,80

20 K 182301134.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 

plocha nad 500 m2, hr.nad 200 do 250 mm
m2 640,00 1,82 1 164,80

VV 160,000/0,25   640,00

VV Súčet 640,00

D 2 Zakladanie   49 051,38

21 K 231943111
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

nastraženie pri dľžke štetovníc do 10 m
m2 144,00 15,02 2 162,88

VV (3,6*2+9,2+5,2*2+9,2)*4   "dočasné štetovnice   144,00

VV Súčet   144,00

22 K 231943211
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

zabaranenie na dľžku do 10 m
m2 144,00 36,03 5 188,32

23 M 134600000100
Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) 

LARSEN (10 370) 3n - nájom
t 22,32 553,61 12 356,58

VV 144,0 * 0,155   22,32

VV Súčet 22,32

24 K 237941111
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m
m2 144,00 35,50 5 112,00

25 K 271521111.S
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 

drveného, frakcie 16 - 125 mm
m3 48,00 43,46 2 086,08

VV 0,75*4*8*2  "štrkový vankúš   48,00

VV Súčet 48,00

26 K 273121111
Osadenie prefabrikovaných základových dosiek z 

dielcov železobetónových hmotnosti do 5 t
ks 72,00 92,00 6 624,00

VV (8*3*5*2)/6   "základ dočasnej opory - cestný panel   40,00

VV (6*4*2*2)/6   "najazdová rampa - cestný panel   16,00

VV 2*8  "opora najazdovej rampy - oporný uholník L   16,00

VV Súčet   72,00

27 M 593810000600
Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 

3000x2000x150 mm
ks 56,00 222,13 12 439,28

VV (8*3*5*2)/6   "základ dočasnej opory - cestný panel   40,00

VV (6*4*2*2)/6   "najazdová rampa - cestný panel   16,00

VV Súčet   56,00

28 M 593840001300
Oporný uholník betónový, šírka 1000 mm, výška 1550 

mm, dĺžka päty 850 mm, hrúbka 120 mm
ks 16,00 192,64 3 082,24

VV 2*8  "opora najazdovej rampy - oporný uholník L   16,00

VV Súčet   16,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   844,23

29 K 334323169 Mostné bloky ložísk z betónu železového tr. C 35/45 m3 1,44 186,38 268,39

VV 4*1,5*0,8*0,3   "bloky pod ložiská provizória   1,44

VV Súčet   1,44

30 K 334351115
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky 

do 20 m, zhotovenie
m2 5,52 19,29 106,48

VV 4*2*(1,5+0,8)*0,3   "bloky pod ložiská provizória   5,52

VV Súčet   5,52

31 K 334351215
Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky 

do 20 m, odstránenie
m2 5,52 9,36 51,67

32 K 334362166.S
Výstuž úložných prahov ložísk z betonárskej ocele 

B500 (10505) mostných konštrukcií
t 0,24 1 777,42 417,69

D 4 Vodorovné konštrukcie   22 237,14

33 K 421941111.S
Zhotovenie podlahy z plechu bez podpornej konštr. na 

mostniciach, chodníkoch alebo revíznych lávkach
m2 52,00 27,46 1 427,92

VV 2*26   52,00

VV Súčet 52,00

34 M 136110019700.S
Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, 

podľa EN S235JRG1
t 2,08 712,51 1 482,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 52,000*40/1000   2,08

VV Súčet 2,08

35 K 421941151.S
Demontáž plechových podláh s odsunom materiálu 

mimo objektu mosta,  -0,06010t
m2 52,00 10,23 531,96

36 K 421953111.S
Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov - 

výroba
m2 148,00 37,02 5 478,96

VV 37,0*4,0   148,00

VV Súčet 148,00

37 K 421953112.S
Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov - 

montáž
m2 148,00 19,92 2 948,16

38 K 421953211.S
Drevené mostné podlahy dočasné z fošní a hranolov - 

odstránenie
m2 148,00 14,24 2 107,52

39 K 458501112.S
Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného 

hutneného po vrstvách
m3 150,00 43,62 6 543,00

VV 6*5*2,5*2   "zásyp prechod.oblasti po vrstvách   150,00

VV Súčet 150,00

40 K 462512161
Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých 

kameňov do 200 kg bez výplne medzier
m3 40,00 42,94 1 717,60

VV 2*10*2*1   "ochrana dočasnej opory   40,00

VV Súčet   40,00

D 5 Komunikácie   14 999,92

41 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 150 mm
m2 470,00 4,90 2 303,00

42 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 200 mm
m2 470,00 4,66 2 190,20

43 K 569751111.S
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 

zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm
m2 210,00 7,20 1 512,00

44 K 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy 

so zhutnením
m3 80,52 13,04 1 049,98

45 M 103640000200 Vhodný násypový materiál m3 80,52 13,72 1 104,73

46 K 573131102
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2
m2 400,00 0,75 300,00

47 K 577174431
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm
m2 400,00 16,35 6 540,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   43 662,35

48 K 911332312.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 3,8 m

m 34,00 8,37 284,58

VV 34,0   "dočasné zvodidlo mimo provizória   34,00

VV Súčet 34,00

49 M 553550000100.S
Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť 

stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet
m 34,00 33,06 1 124,04

50 K 911332321.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením 

stĺpikov pri vz. 1,9 m

m 110,00 10,03 1 103,30

VV 56,5+53,5   "dočasné zvodidlo   110,00

VV Súčet 110,00

51 M 553550000300.S
Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť 

stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H1, komplet
m 110,00 59,92 6 591,20

52 K 911339211
Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením 

pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pása
ks 4,00 141,76 567,04

53 K 911382122.S
Osadenie cestného zvodidla betónového 

jednostranného, typ základný dĺžky 4 m, výšky 1,0 m
m 20,00 40,04 800,80

54 M 592160000836.S
Betónové zvodidlo jednostranné základné, rozmer 

vxšxl 1000x549x4000 mm
ks 5,00 688,77 3 443,85

55 K 911383222.S
Odstránenie cestného betónového zvodidla dĺžky 4 m, 

výšky 1,0 m
m 20,00 20,74 414,80

56 K 912291111
Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním 

a odhodom výkopku do 3 m
ks 6,00 19,00 114,00

57 M 404490000100.S Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy ks 6,00 8,43 50,58

58 K 914812211
Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej 

základnej
ks 15,00 1,52 22,80

59 M 4045000000
Kompletná dopravná značka vratane podstavca - 

nájom
ks 15,00 46,56 698,40

60 K 915711211.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná
m 600,00 0,57 342,00

VV 300*2   600,00

VV Súčet 600,00

61 K 915711411.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná
m 10,00 0,75 7,50

VV 5*2   10,00

VV Súčet 10,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

62 K 915912222.S
Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s 

výstražným svetlom 5 dosky
ks 5,00 6,71 33,55

63 M 404450001700.S
Dopravná smerová doska Z4 obojstranná s 

výstražným svetlom a gumeným podstavcom
ks 11,00 65,22 717,42

VV 3*3+2*1   11,00

VV Súčet 11,00

64 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 1,44 284,34 409,45

VV 1,44   " dočasná opora   1,44

VV Súčet   1,44

65 K 963011111
Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo 

pätky z betónu železového, hm. do 5 t ,  -3,48000t
ks 72,00 119,52 8 605,44

66 K 966005311
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t
m 144,00 12,50 1 800,00

67 K 966006133
Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v 

zemi kameňmi alebo obetónované,  -0,03700t
ks 15,00 12,07 181,05

68 K 966822221.S
Demontáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s 

výstražným svetlom 3 dosky
ks 5,00 1,91 9,55

69 K 966822222
Demontáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s 

výstražným svetlom 5 dosky
ks 7,00 2,98 20,86

70 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 599,34 6,78 4 063,55

71 K 979082119

Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. 

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m 

nad 1000 m

t 17 380,98 0,30 5 214,29

VV 599,344*29   17 380,98

VV Súčet 17 380,98

72 K 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 599,34 4,51 2 703,04

73 K 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 599,34 7,24 4 339,25

D 99 Presun hmôt HSV   244,88

74 K 998214111
Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. 

výšky mosta do 20 m
t 2 448,81 0,10 244,88
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Stretava Dátum: 26.04.2021

Objednávateľ: IČO:

Správa ciest Košického samosprávnenho kraja IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 366 671 02

IČ DPH: SK2022228109

Projektant: IČO:

Mostat s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mostat s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 430,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 58 430,00 20,00% 11 686,00

Cena s DPH v EUR 70 116,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
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konateľ

Ing. Martin Hanáček, MBA

konateľ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Stretava Dátum: 26.04.2021

Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávnenho kraja Projektant: Mostat s.r.o.

Zhotoviteľ: PORR, s.r.o. Spracovateľ: Mostat s.r.o.

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

Náklady z rozpočtu 58 430,00

D M Práce a dodávky M   41 821,84

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií   41 821,84

1 K 430151100 Montáž mostového provizória - vrátane dopravy ks 1,00 11 899,93 11 899,93

2 K 430151200 Demontáž mostového provizória - vrátane dopravy ks 1,00 11 899,95 11 899,95

3 K 430151300 Mostové provizórium - nájom mes 6,00 3 003,66 18 021,96

D OST Ostatné   16 608,16
4 K O-001 Dopracovanie projektovej dokumentácie kpl 1,00 2 586,94 2 586,94

5 K O-002

Práce súvisiace s odstránením mostného provizória, 

úpravou miestnej komunikácie do pôvodného stavu a 

úpravou časti koryta potoka Čierna voda do pôvodného 

stavu

kpl 1,00 14 021,22 14 021,22
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