
B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

O* 
v 

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

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Obecný úrad Dunajská Lužná 
ODOSLANÉ 

1 5 -10- 2015 

Objednávateľ: 
Obchodné meno 
Sídlo 
Zastúpený 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IČO 
Tel. 

Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Štefan Jurčík, starosta obce 
VUB, a.s. Bratislava 
SK21 0200 0000 0000 2552 2112 
00400009 
02/40259812 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno ŠPORT SERVICE, s.r.o 
Sídlo : Diaková 103,038 02 Diaková 
Zastúpený : Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko- konatelia spoločnosti 
Bankové spojenie : PRÍMA BANKA SLOVENSKO a.s.: 
Číslo účtu : 3030284001/5600 
IČO : 36785571 
DIČ : 2022387631 
IČ DPH : SK2022387631 
Tel. : 0918800004,0918800006 
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel sro, vložka č. 19046/L 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zmluvy je stavba nového viacúčelového ihriska pod názvom: „Viacúčelové ihrisko36 x 
18m Dunajská Lužná" , ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vybudovať podľa 
projektovej dokumentácie: „Viacúčelové ihrisko 36 x 18m Dunajská Lužná", vypracovnej 
projektantom Ing. Iveta Kolenčíková - P-Sektor, s.r.o. Martin a podľa stavebného povolenia 
vydaného Obcou Hamuliakovo - príslušný stavebný úrad pod č. 356-51-H-15-Va, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 19.5.2015. Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy je vzájomne odsúhlasený 
položkovitý rozpočet. 

2.2. Dielo odovzdá zhotoviteľ naraz po jeho úplnom dokončení s predchádzajúcimi kvalitatívno -
technickými kontrolami zo strany objednávateľa podľa dohodnutého vecného rozsahu. 

2.3. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené zhotoviteľom s vykonaním skúšok, 
preukázajúcich kvalitu, funkčnosť, a dodržiavanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve 
a predpísaných projektom stavby pre realizáciu. 



2.4. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, 
hlavne zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

Článok 3 
Miesto dodávky a montáže 

3.1 Miestom dodávky a montáže je Obec Dunajská Lužná, pare. č. 242/1, k.ú. N. Košariská,ktorá je 
vlastníctvom objednávateľa. 

Článok 4 
Dodacie lehoty 

4.1 - začiatok prác odovzdaním staveniska 
- ukončenie prác do 3 mesiacov od termínu začiatku prác 

4.2 Dielčie termíny nástupu na práce určí stavbyvedúci. 

Článok 5 
Cena dodávky a prác 

5.1 Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov 

Celková cena : Spolu bez DPH 76. 541,58 € 
DPH 15. 308,32 € 

Spolu s DPH 91. 849,90 € 

5.2 Uvedená cena je stanovená ako pevná a nemenná, zmeniť sa môže len podľa bodu 5.4 tohto článku. 

5.3. Cena za dielo bola dohodnutá zmluvnými stranami na základe výkazu výmer a technických 
parametrov stavby. Zhotoviteľ vykoná všetky výkony potrebné pre technicky bezchybné vyhotovenie 
diela, zodpovedajúce všetkým úradným predpisom normám a remeselným zvyklostiam. Zhotoviteľ 
vyhlasuje že cenovú ponuku vyhotovil na základe výkazu výmer . Predmet plnenia je určený 
položkovitým rozpočtom stavby. 

5.4. Cena diela sa môže meniť len v týchto prípadoch: 
a) Aksa zmenísadzba DPH, 
b) Ak sa zmení predmet zmluvy. 

5.5. Cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa nutné k zhotoveniu diela, vrátane nákladov, ktoré mal 
alebo mohol zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností a znalostí predpokladať, aj keď nie 
sú uvedené v projektovej dokumentácii, resp. v zadávaných podkladoch. Námietky, ktoré neboli 
zhotoviteľom uplatnené voči objednávateľovi do doby začatia diela, vyplývajúce z nedostačujúceho 
alebo chybného popisu diela v zadávanej dokumentácii, nebudú po uzavretí ZoD objednávateľovi 
akceptované. 

5.6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že na základe tejto ZoD naviac práce budú akceptované len po 
vzájomnom odsúhlasení rozsahu a ceny prác. 

5.7. Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu (najneskôr do 1 dňa) informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala 
vplyv na zmluvné termíny dokončenia Diela, prípadne na vzájomne dohodnuté čiastkové termíny. 
Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na objednávateľa. 



Článok 6 
Odovzdanie stavby 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 7 dní od podpísania tejto zmluvy. 

6.2. Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe protokolu 
o odovzdaní a prevzatí staveniska vo vopred dohodnutej dobe, prípadne v lehote určenej 
objednávateľom, v ktorom musí uviesť zhotoviteľ všetky svoje prípadné pripomienky. Od odovzdania 
staveniska alebo jeho časti zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného 
pokoja na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb. Objednávateľ na vlastné 
náklady zabezpečí pred začatím diela vytýčenie podzemných vedení. Zhotoviteľzabezpečí ich 
ochranu pred poškodením počas celej doby realizácie Diela. 

6.4. Zhotoviteľ je povinný stavenisko - pracovisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na stavenisku 
- pracovisku a na prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady 
a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Je povinný očistiť vozidlá vchádzajúce na cestu. Zhotoviteľ je 
povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 

6.5. Zhotoviteľzabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. 

6.6. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a dodržiavanie protipožiarnych opatrení na odovzdanom 
stavenisku v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

6.7. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po 
dobu realizácie Diela, vrátane všetkých prerokovaní, prípadnom zriadení prípojok a inštaláciu 
meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými 
technickými normami. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie 
zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. 

6.8. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska a v prípade potreby jeho oplotenie alebo iné vhodné 
zabezpečenie, náklady s týmto spojené sú v dohodnutej cene Diela. 

6.9. Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie vydané 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov a meno tejto osoby je povinný oznámiť objednávateľovi 
pri odovzdania prevzatí staveniska. 

Článok 7 
Platobné podmienky 

7.1 Cenu diela zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi po ukončení a prevzatí diela na základe 
preberacieho protokolu. 

7.2 Právo vystaviť faktúru, vzniká zhotoviteľovi po odstránení všetkých závad a nedorobkov a odovzdaní 
všetkých relevantných dokladov. 

Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: 
a) označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo 
b) číslo faktúry 
c) deň vyhotovenia a deň splatnosti faktúry 
d) označenie peňažného ústavu a č. účtu, na ktorý sa má platiť 
e) názov stavby, akcie 
f) číslo tejto obchodnej zmluvy 
g) odvolávka na článok, bod tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu 



h) fakturovanú sumu a odpočet vykonaných platieb, DPH 
i) označenie osoby, ktorá faktúru vystavila 
j) pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa 
k) prílohy (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela- kópia, Súpis vykonaných prác) 

7.3 Faktúra môže byť vystavená na základe súpisu prác odsúhlaseného stavbyvedúcim. Splatnosť faktúry 
je do 30 dní po vystavení faktúry a podpísaní preberacieho protokolu. Splatnosť faktúry môže byť 
skrátená resp. predĺžená zo súhlasom zhotoviteľa na základe platobnej schopnosti objednávateľa 
zákazky (obec) 

Článok č.8 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní uvedený predmet zmluvy v dohodnutých 
termínoch, t.j. bude meškať s nástupom na práce alebo nedodrží ukončenie prác, alebo nedodrží 
dielčie termíny určené stavbyvedúcim /čl. 4, bod 4.1.4.2/, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z dohodnutej ceny za každý deň omeškania. Za omeškanie zo strany zhotoviteľa sa nebude 
považovať, ak nastanú poveternostné podmienky/ sneh, dážď, mokrý povrch, a podmienky 
nedovoľujúce zabudovať do diela technológie spojené s lepením trávnika, prípadne stavebné 
technológie. Čas ukončenia diela sa tým predĺži o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol pokračovať 
vo vykonávaní diela. Uvedená skutočnosť sa zapíše do stavebného denníka. 

8.2 Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so 
zaplatením faktúry za každý deň omeškania. 

8.3 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto 
zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,- € bez DPH. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo 
sa stanú neprípustnými minimálne 5 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ bude povinný toto odkrytie vykonať. Náklady odkrytia 
znáša objednávateľ, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že zavinením zhotoviteľa nebolo právo 
objednávateľa na túto kontrolu riadne vykonané alebo práce neboli riadne vykonané. 

8.5 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, informácie a iné 
skutočnosti, ktoré by ovplyvňovali kvalitu a rozsah diela. V prípade nutnosti prerušenia prác z tohto 
dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

8.6 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.4, 8.5 čl.8 zaplatí zmluvnú pokutu 
vo výške 50,- € bez DPH za každý deň omeškania. 

8.7 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať poriadok na celom území staveniska. Zhotoviteľ nezodpovedá sa 
škody, ktoré prípadne vzniknú pri predčasnom používaní stavby, na ktorom sa zmluvné strany 
dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej 
dohody odstráni na náklady objednávateľa. 

8.9 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zhotoviteľovi bezpečný priestor pre uskladnenie stavebných 
materiálov a parkovanie strojov a umožniť vstup pracovníkom a vizidlám zhotoviteľa na miesto 
vykonania diela. 



Článok 9 
Záručná lehota - zodpovednosťza vady, kvalita práce 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle Obchodného zákonníka, § 563. 

9.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku za dielo na dobu 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom po 
odovzdaní diela. Na výrobky, na ktoré udáva výrobca inú záručnú dobu ako 24 mesiacov, platí záruka 
výrobcu. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva 
objednávateľa na odstránenie vád - doručenie reklamácie. Plynutie záručnej doby pokračuje 
písomným potvrdením odstránenia závady objednávateľom. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať odstránenie vady a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť vady v čo najkratšom 
možnom čase. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 48 hodín od 
uplatnenia oprávenej reklamácie objednávateľa. Termín odstránenia vád sa dohodne zmluvnými 
stranami písomnou formou. 

9.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané objednávateľom písomne, inak je neplatné. 
Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada 
prejavuje: 
a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou 
prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné 
odstránenie zaniká 
b) skryté vady sú, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, 
objednávateľ je povinný reklamovať u zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. 
Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 2 pracovných dní po jejobdržaní a následne ihneď 
nastúpiť na realizáciu na odstránenie uvedenej skrytej závady, ktorú musí do 15 dní odstrániť 
a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob odstránenia a primeranú 
lehotu odstránenia vady. 

9.6 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením Obchodného zákonníka. 
Objednávateľ nemôže meniť uplatnený nárok . 

9.7 Zhotoviteľ je povinný poučiť svojich pracovníkov v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej 
len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO); kontrolovať dodržiavanie BOZP, OP; pracovať v súlade 
s normami BOZP, PO a zodpovedá plne za svojich pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom 
na práce preukázať školenie a menný zoznam pracovníkov. Je prísne zakázané na pracovisku požívať 
alkoholické nápoje, či iné omamné látky 

9.8 Objednávateľ má právo zadržať čiastku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako tzv. „ zádržné" 
/ďalej len „ zádržné"// t.j. z ceny diela uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy. 

9.9 Zádržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád, ktoré zhotoviteľ včas nezačal 
odstraňovať, alebo neodstránil, na náhradu škody, spôsobenú v dôsledku konania alebo nekonania 
zhotoviteľa, alebo na úhradu akýchkoľvek nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v priamej alebo 
nepriamej súvislosti s touto Zmluvou. 

9.10 Objednávateľ vráti zhotoviteľovi zádržné po uplynutí 36 mesačnej záručnej doby uvedenej 
v čl. 9. zmluvy v lehote 14 dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa, a to znížené o prípadné 
náklady na ostránenie vád diela objednávateľom, alebo na iné nároky objednávateľa voči 
zhotoviteľovi, na ktoré objednávateľovi vznikol podľa tejto zmluvy nárok. 



Objednávateľzadrží zádržné z konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom. 
Článok 10 

Odstúpenie od zmluvy 

10.1 Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť § 344 až 351 Obchodného zákonníka. Zrušenie 
zmluvy je možné výlučne písomnou formou, obojstranne podpísané štatutárnymi zástupcami. 
Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvných prác a dodávok. 

10.2 Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy zhotoviteľ predloží do 10 dní od 
odstúpenia od zmluvy súpis vykonaných prác a práce zrealizované do doby odstúpenia od zmluvy 
budú vysporiadané konečnou faktúrou v súlade s platobnými podmienkami v zmysle tejto zmluvy. 

Článok 11 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

11.1 Objednávateľ si vyžaduje od zhotoviteľa vyhotoviť fotodokumentáciu v elektronickej podobe podľa 
prevedených prác. 

11.2 Na právne vzťahy z tejto zmluvy vznikajúce, z nej vyplývajúce a s ňou súvisiace sa primerane vzťahujú 
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Vlastníctvo a užívanie diela k predmetu tejto zmluvy 
prechádza na objednávateľa momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH. 

11.3 Túto zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to písomnou 
formou dodatkom k zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý bude tvoriť jej 
neoddeliteľnú súčasť. V prípade potreby predĺženia termínu ukončenia prác je zhotoviteľ povinný 
predložiť dodatok k tejto zmluve na základe objednávateľom odsúhlaseného termínu ukončenia. 

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie a 
objednávateľ 1 vyhotovenia. 

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že textu tejto zmluvy porozumeli, jej obsah im je zrozumiteľný a na znak 
súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda nadledujúci deň po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa. 

í 

Článok 12 
Ostatné dojednania 

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na 
iné zmluvné účely. 

12.2 Riešenie sporov vzniknuté z titulu tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou sa budú riešiť predovšetkým 
dohodou. Ak nebude dohoda možná, budú zmluvné strany riešiť spor mimosúdnou dohodou v 
zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky u miestne príslušnom súde zhotoviteľa. 

V Dunajskej Lužnej, drjja: V Diakovej, dňa : 10.1^.2015 

/ 
ŠtefanJurcík " - i - Zhotovitéľ / 

starosta obce ing. Mir/slav Kováč- konateľ 

'ORT SERVICE, s.r.o. 
u . i A A ntt n n n n n n u i « > » i 



Rekapitulácia objektov stavby 

stavba: Dunajska Lužná - viacúčelové ihrisko 36x18 m 

ŠPORT SERVICE, s.r.o. 
Stavebný 
objekt Názov Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 

SO 01 Ihrisko 67 139,45 13 427,89 80 567,34 

SO 02 Osvetlenie ihriska 9 402,13 1 880,43 11 282,56 

Celkom 7 6 541 .58 15 308 ,32 9 1 849 .90 

Š P O R T S E R V I C E , s m 
Diaková 103,038 02 Diaková 



Odberateľ: Obec Dunajská Lužná .Jánošíkova 466/7,900 42 Dunajská Lužná Spracoval: Jan Stanek 

Projektant: JKSO: 

Dodávateľ: Šport Service, s.r.o. Dátum: 8.9.2015 

Stavba : Dunajska Lužná - viacúčelové ihrisko 36x18 m 

ŠPORT SERVICE, s.r.o. 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková | Spolu Jednotková Spolu % 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1-ZEMNE PRÁCE 

1 01010-1240 

2 11001-0 

3 221 11310-7232 

4 221 11310-7241 

5 221 11330-7222 

6 001 12220-1101 

7 001 12220-1109 

8 001 13220-1101 

9 001 13220-11011 

10 001 13220-1109 

11 001 13220-11091 

12 001 13320-1101 

13 001 13320-1109 

14 001 16230-1102 

15 001 16710-1102 

Zariadenie staveniska 

Vytýčenie stavby 

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t 

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 
50 mm, -0,09800t 

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t 

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pre drenáž 

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pre obrubníky 

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 

Výkop šachty, hornina 3 do 100 m3 

Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny 
tr.1-4, do 1000 m 

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 
m3 

1,000 súbor 

1,000 súbor 

730,000 m2 

730,000 m2 

730,000 m2 

13,365 m3 

13,365 m3 

14,668 m3 

3,193 m3 

14,668 m3 

3,193 m3 

12,633 m3 

12,633 m3 

30,494 m3 

30,494 m3 

150,00 

150,00 

3,30 

0,40 

0,45 

2,20 

0,40 

9,50 

9,55 

2,60 

2,65 

14,50 

2,00 

1,55 

1,00 

150,00 

150,00 

2 409,00 

292,00 

328,50 

29,40 

5,35 

139,35 

30,49 

38,14 

8,46 

183,18 

25,27 

47,27 

30,49 

150,00 

150,00 

2 409,00 

292,00 

328,50 

29,40 

5,35 

139,35 

30,49 

38,14 

8,46 

183,18 

25,27 

47,27 

30,49 

20 
20 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 



ŠPORT SERVICE, s.r.o. 

Por. 

číslo 

Kód 

cenníka 

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer 

Množstvo 

výmera 

Merná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Konštrukcie 

a práce 

Špecifikovaný 

materiál 

Spolu Hmotnosť v tonách Suľ v tonách 

% 
Por. 

číslo 

Kód 

cenníka 

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer 

Množstvo 

výmera 

Merná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Konštrukcie 

a práce 

Špecifikovaný 

materiál 

Spolu 

Jednotková | Spolu Jednotková | Spolu % 

16 013 97908-1111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 71,540 t 5,30 379,16 379,16 20 

17 221 97908-2212 Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na 608,090 t 2,20 1 337,80 1 337,80 20 

vzdialenosť do 50 m 

18 013 97908-9211 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, 71,540 t 17,20 1 230,49 1 230,49 20 

dechtové výrobky (17 03), nebezpečné 

19 001 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 30,494 m3 0,40 12,20 12,20 20 

20 001 17120-9002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 30,494 m3 5,20 158,57 158,57 20 

21 231 18040-4112 Založenie ihriskového trávnika výsevom na vrstve + zaliatie 216,000 m2 1,12 241,92 241,92 20 

22 232 18100-6111 Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine, pri hr. vrstvy 216,000 m2 0,12 25,92 25,92 20 

do 0,10 m 

23 00572-11100 Zmes trávna ihrisková 8,640 kg 3,20 27,65 27,65 20 

24 10311-20000 Substrát záhradnícky 21,600 m3 20,00 432,00 432,00 20 

1-ZEMNE PRÁCE spolu: 7 712,61 7 712,61 0,00 7 712,61 0,00000 0,000 

2-ZÁKLADY 

25 001 21590-1101 Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 714,502 m2 0,12 85,74 85,74 20 

súdržných do 92 % PS a nesúdržných 

26 002 27152-1111 Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, 5,106 m3 15,00 76,59 76,59 20 

frakcie 4-16 mm - pätky a obrubníky 

27 011 27531-3611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 - pätky a obrubníky 18,451 m3 58,49 1 079,20 1 079,20 20 

28 011 27535-1217 Debnenie kotevných otvorov základových pätiek, zhotovenie 60,000 ks 4,80 288,00 288,00 20 

29 011 27535-1218 Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné 60,000 m2 2,00 120,00 120,00 20 

2-ZÁKLADY spolu: 1 649,53 1 649,53 0,00 1 649,53 0,00000 i 0,000 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 

30 015 33817-1112 D+M PVC chráničky DN 200 so zabetónovaním pätky na volejbal, 4,000 ks 8,00 32,00 32,00 20 

tenis 

31 015 33817-11121 D+M PVC chráničky DN 110 so zabetónovaním pätky na stĺpiky 52,000 ks 4,99 259,48 259,48 20 

oplotenia 

32 015 33817-11122 D+M PVC chráničky DN 300 so zabetónovaním pätky na 4,000 ks 14,00 56,00 56,00 20 

osvetlenie 

3-ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 347,48 347,48 0,00 347,48 0,00000 0,000 

5 - KOMUNIKÁCIE 



Por. 

číslo 

Kód 

cenníka 

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer 

Množstvo 

výmera 

Merná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Konštrukcie 

a práce 

Špecifikovaný 

materiál 

Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách I DPH 1 Por. 

číslo 

Kód 

cenníka 

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer 

Množstvo 

výmera 

Merná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Konštrukcie 

a práce 

Špecifikovaný 

materiál 

Spolu 

Jednotková | Spolu Jednotková | Spolu | % | 

33 221 56475-1115 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s 719,000 m2 2,97 2135,43 2135,43 20 
rozprestretím a zhutn.hr.190 mm 

34 221 56480-1111 Podklad zo štrkodrviny 0-4 s rozprestrením a zhutnením, hr.po 659,502 m2 0,72 474,84 474,84 20 
zhutnení 30 mm 

35 221 56480-11111 Podklad zo štrkodrviny 4-8 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po 659,502 m2 0,72 474,84 474,84 20 

zhutnení 30 mm 

36 221 56481-1111 Podklad zo štrkodrviny 8-16 s rozprestrením a zhutnením, hr.po 659,502 m2 0,97 639,72 639,72 20 

zhutnení 50 mm 

37 221 91656-1111 Osadenie záhon, obrubníka betón, do lôžka z betónu tr. C12/15 s 114,000 m 2,51 286,14 286,14 0,10562 12,04068 20 

bočnou oporou 

38 58341-34100 Kamenivo drvené drobné 0-4 35,613 t 9,30 331,20 331,20 20 

39 58343-74400 Kamenivo drvené hrubé 32-63 244,359 t 9,30 2 272,54 2 272,54 20 

40 58343-81000 Kamenivo drvené hrubé 4-8 35,613 t 9,30 331,20 331,20 20 

41 58343-87200 Kamenivo drvené hrubé 8-16 59,355 t 9,30 552,00 552,00 20 

42 59229-24500 Obrubník parkový 100x20x5 cm 115,140 ks 1,90 218,77 218,77 20 

43 231 58911-6112 Kryt plôch pre telovýchovu - montáž umelej trávy 659,502 m2 3,13 2 064,24 2 064,24 20 

44 00572-11300 Umelá tráva Umelá tráva 18+2mm, PE fibrilovaná páska, jemnosť 725,452 m2 20,25 14 690,40 14 690,40 20 

vlasu min. 9000 Dtex, šírka vlasu min.12mm, hrúbka vlasu 
min.80um, počet vpichov min.27297/m2, počet koncov 54594 
m2,celková plošná hmotnosť min. 2157 g/m2, UV stabilita 
min.3000 hod, +10%odrezk 

45 231 18050-2212 Zapieskovanie umelej trávy kremičitým pieskom 659,502 m2 3,36 2 215,93 2 215,93 20 

46 231 58911-6113 Čiarovanie plochy vrezávaním 17,000 m2 41,04 697,68 697,68 20 

47 231 99822-2012 Presun hmôt pre športové povrchy, komunikácie a zvislé konštr. 1 390,240 t 1,00 1 390,24 1 390,24 20 

48 24747-33000 Lepidlo PU mrazuvzdorné 187,000 kg 7,46 1 395,02 1 395,02 20 

49 28322-41010 Podlepovacia páska 540,000 m 1,24 669,60 669,60 20 

50 58151-30000 Piesok sklársky praný sušený 16,800 t 97,01 1 629,77 1 629,77 20 

5-KOMUNIKÁCIE spolu: 32 469,56 32 469,56 0,00 32 469,56 12,04068 0,000 

3-RÚROVÉ VEDENIA 

51 002 ; 21152-1111 Výplň vsakovacej jamy kamenivom hrubým drveným frakcie 16 -
32 mm 

0,566 m3 15,62 8,84 8,84 20 

52 002 21156-1111 Obsyp vsakovacej jamy kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 
mm 

2,831 m3 17,72 50,17 50,17 20 

53 002 21197-1110 Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze 132,000 m2 0,41 54,12 54,12 20 

so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 

54 271 21275-2124 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80 201,500 m 3,92 789,88 789,88 20 



Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková | Spolu % 
55 271 21275-2125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 5,400 m 3,79 20,47 20,47 20 

56 271 89421-1111 Šachta kontrolná a preplachovacia s obložením dna betónom tr. C 4,000 ks 25,21 100,84 100,84 20 
25/30 

57 59224-70050 Skruž betónová prechodová D1000/V.600 TBS 15-100 1,000 ks 29,19 29,19 29,19 20 

58 59224-70160 Skruž betónová rovná TBS 1000/500 1,000 ks 47,41 47,41 47,41 20 

59 59224-70170 Skruž betónová rovná TBS 1000/1000 1,000 ks 97,31 97,31 97,31 20 

60 59224-70220 Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 1,000 ks 12,48 12,48 12,48 20 

61 69366-51000 Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200 151,800 m2 0,37 56,17 56,17 20 

62 271 89441-4111 Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruže 3,000 ks 44,31 132,93 132,93 20 

63 271 89910-1111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. 1,000 ks 3,35 3,35 3,35 20 
do 50 kg 

64 28671-03220 Drenážna tvarovky - spojky, redukcie,kolená 1,000 kpl 49,90 49,90 49,90 20 

65 55242-11130 Poklop kanalizačný komplet okrúhly 600 mm 1,000 ks 45,91 45,91 45,91 20 

8-RÚROVÉVEDENIA spolu: 1 498,97 1 498,97 0,00 1 498,97 0,00000 0,000 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 43 678,150 43 678,15 0,00 43 678,15 12,04068 0,000 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 

66 767 76791-1120 D+M ochrannej siete PE, oko 45x45, zelená hr.3 mm, do v. 5,0 m, 
+5% 

453,600 m2 7,46 3 383,86 3 383,86 20 

67 767 76791-2110 D+M napínacieho a spoj.materiálu ochr.siete + 10% 501,776 m 1,24 622,20 622,20 20 

68 767 76792-0220 Montáž vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 2,000 ks 39,55 79,10 79,10 20 

plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2 

69 30910-76800 Spojovací mater.na mantinelový systém 1,000 súbor 310,92 310,92 310,92 20 

70 MAT 744 201257* "Mantinelový systém kombinácia pozinkovaná oceľ žiarovým 1,000 supr. 13 985,00 13 985,00 13 985,00 20 
zinkovaním, hrúbka pozinku min 50um+ PP mantinel UV 
stabilizovaný, hrúbka PPmin. 10 mm, madlo -h/odiaca úchytná lišta 
pozink+ komaxit žltej farby, nosné stĺpiky - pozink min profil 
50x40x2mm, horizontálne profily min.40x20x2mm,vodorovný profil 
pozink min 60x20x2mm, horné madlo -pozink komb. s komaxitom, 
min. šírka x výška 70x50mm, hr.lmm, predpružený materiál madla 
a vodiacej lišty pre zabezpečenie tepelnej rozťažnosti materiálu 
mantinelu. Spoje pozinkovaných súčastí mantinelu musia byť 
spájané zvarovaním- spájaním v ochrannej atmosfére. 

71 232 23240-00100 Sieť na bránku 4x2 oko - 45/3 mm, zelená 2,000 ks 55,97 111,94 111,94 20 

72 016 95994-7111 Montáž futbalovej bránky a vypletenie siete 2,000 ks 3,00 6,00 6,00 20 



Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková | Spolu % 
73 767 76799-5102 Montáž + Dodávka - multifunkčné stĺpiky volejbal,tenis DN 102, Zn 

+ príslušenstvo 
1,000 súbor 684,02 684,02 684,02 20 

74 767 76799-51021 Montáž + Dodávka - basketbalový komplet, vysadenie 1,2 m, Zn, s 
puzdrom, ext.doska 

2,000 ks 795,96 1 591,92 1591,92 20 

75 55343-70300 Bránka jednokrídlová - jokel 50x50 mm š. do1500 mm x výšky do 
2200 mm 

2,000 ks 696,46 1 392,92 1 392,92 20 

76 55343-71300 Bránka 4x2 m Al, oblúky Fe,Zn, kotvenie do pevnej podlahy 2,000 ks 646,71 1 293,42 1 293,42 20 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 23 461,30 9 476,30 13 985,00 23 461,30 0,00000 0,000 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 23 461,30 9 476,30 13 985,00 23 461,30 0,00000 0,000 

Za rozpočet celkom 67 139,45 53154,45 13 985,00 67 139,45 12,04068 0,000 



Výkaz výmer 
Stavba: Dunajska Lužná - viacúčelové ihrisko 36x18 m 
Objekt: S0-02 Osvetlenie ihriska Dátum: 8.9.2015 

JKSO: 

ŠPORT SERVICE,s.r.o. 

P.č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 

M Práce a dodávky M 7 114,134 
1 R M21-155 Elektromontáže 1,000 0,000 0,000 

2 R 210010055 Montáž el.-inšt.rúrky .chránička m 288,000 1,300 374,400 

3 345658002 Chránička HDPE/LDPE kábelová m 288,000 0,880 253,440 

4 R 210100002 
Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 
mm2 ks 3,000 0,600 1,800 

5 R 210110431 Montáž vypínač 1 P, 32A ks 2,000 5,200 10,400 

6 358080019 Vypínač 32 A /3p, 400V/50 Hz ks 1,000 18,000 18,000 

7 358550040 Vypínač 20 A / 3p, IP 64 ks 1,000 28,000 28,000 

8 R 2101204661 Montáž, istič 3-pólový ks 2,000 3,620 7,240 

9 358510043 Istič 16 A, 3-pólový, charakt.C ks 2,000 20,000 40,000 

10 R 210190051 Montáž rozvádzača RO ks 1,000 50,000 50,000 

11 357001658 Rozvádzač plast.pilierový ks 1,000 150,000 150,000 

12 R 210202030 Montáž svietidlo uličné cestné na výložník ks 8,000 14,000 112,000 

13 348102030 Výbojkové svietidlo 400 W, IP 65 ks 8,000 301,000 2 408,000 

14 3481020301 Sodíková vysokotlaká výbojka 400 W ks 8,000 49,000 392,000 

15 R 210220022 
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi FeZn 8 
mm m 131,000 1,250 163,750 

16 354900001 Drôt uzemňovací FeZn 10 mm kg 108,712 2,000 217,424 
17 R 210220301 montáž bleskozvod.svorky do 2 skrutiek ks 4,000 2,560 10,240 
18 354904017 Svorka pre vodič D 10 ks 4,000 0,500 2,000 
19 R 210810046 Montáž kábel CYKY 3x2,5 m 208,000 0,900 187,200 
20 341203110 Kábel CYKY- J 3x2,5 m 208,000 0,880 183,040 
21 R 210810047 Montáž kábel CYKY 5x6 m 80,000 1,000 80,000 
22 R 220530931 Montáž stĺpa SO ks 4,000 75,000 300,000 
23 316720116 Stožiar osvetľovací 6 m zinkovaný ks 4,000 368,000 1 472,000 
24 341203120 T výložník na montáž 2 svietidiel ks 4,000 80,000 320,000 
25 R 213280050 PPV % 5,000 0,000 
26 R 2132800501 Drážkovanie v stene + vysprávka maltou m 34,000 9,800 333,200 

M Zemné práce pri ext.montážach 2 288,000 
27 R 460200283 Káblové ryhy š.50, h. 100 cm, zem.tr.3 m 131,000 5,980 783,380 
28 R 460420022 Zriadenie káblového lôžka 10 cm pieskom m 131,000 1,920 251,520 
29 583311110 Piesok 0-4 pre lôžko a obsyp t 12,800 18,000 230,400 

30 R 460490012 
Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 
cm m 131,000 1,550 203,050 

31 283230262 
Výstražná fólia PVC hr. 0,60 mm, š. 30 cm 
červená m 203,000 0,950 192,850 

32 R 460560283 Zásyp ryhy š.50, h. 100 cm, zem.tr.3 m 131,000 2,800 366,800 

33 R 460620013 Provizórna úprava terénu, zem.tr.3 + výsev trávy m2 65,000 4,000 260,000 

M Ostatné 0,000 
34 R 990210292 Presun hmôt pre M 21, výška 12 m % 2,600 0,000 

C e l k o m 9 402.134 



Harmonogram výkonu prác na diele: viacúčelové ihrisko 36x18 Dunajská Lužná 

Termín 
MESIAC 1/ október / MESIAC 2 / november / 

Termín 1 -7 8-14 15 - 21 22-28 29-30 1 - 5 6-12 20-26 27-31 
Odstránenie asfaltu z plochy/ vi. silami/ 3 dni do 13.10. 

Zameranie stavby, stanovenie výšok, príprava a 
zriadenie staveniska 

1 deň 13. 
Zhotovenie drenážneho systému 2 dni 
Vybudovanie podložia pod ihrisko, zemne práce 8 dní 
Zhotovenie obrubníkov a pätiek stĺpov oplotenia 2 dni H 
- Príprava na osvetlenie ihriska, zemné práce 1 deň 
- Vybudovanie oplotenia ihriska, mantinel, ochr.si< 10 dní M M 
- Položenie športového povrchu 3 dni |!jlS5,'.Jj| 

Dodávka a osadenie športového príslušenstva 2 dni 
Rezerva + odovzdávanie ihriska 2 dni Tu 


