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Zmluva o dielo č. 3/2021/HTČ 

ktorú uzavreli podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v ďalej uvedený deň 

(ďalej len „zmluva“)  

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. 

Nádaši Jégého Dolný Kubín 

Sídlo:     Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán:   PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice 

IČO:     00 634 905 

DIČ:     2020563754 

IČ DPH:     SK2020563754 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

E-mail:     mintal@donsp.sk 

Tel. kontakt:    043/5801208 

Právna forma:    Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja 

ako objednávateľ na strane jednej 

a 

Obchodné meno:    TERESTAV, s.r.o. 

Sídlo:     Terchová 1172, 013 06 Terchová 

Štatutárny orgán:   Ján Rechtorík  

IČO:     45 473 587 

DIČ:     2023015918 

IČ DPH:     SK2023015918 

Bankové spojenie:   ČSOB, a.s. 

IBAN:      

E-mail:      

Tel. kontakt:     

Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: 

Sro, vložka č. 52741/L 

ako zhotoviteľ na strane druhej 

t a k t o :  

I. Úvodné ustanovenia 

I.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 

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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) na predmet zákazky 

„Rozšírenie parkovacích miest na parkovisku pri nemocnici“.  
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II. Predmet   plnenia 

II.1.   Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 

„Rozšírenie parkovacích miest na parkovisku pri nemocnici“, ktorého špecifikácia je 
uvedená v článku II. tejto zmluvy a v prílohe č. 1 zmluvy, v termíne a cene podľa zmluvy a 

záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 

II.2. Rozsah diela,  jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené: 

II.2.1. popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených 
objednávateľom v súťažných podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej 

ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo, 

II.2.2. projektovou dokumentáciou, vypracoval: Ing. Zuzana Kyselová, ZNAČKY, s.r.o., J. 

Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín, 

II.2.3. oznámením stavebného úradu mesta Dolný Kubín k ohláseniu stavebných úprav, 

II.2.4. podrobným rozsahom stavebných prác špecifikovaným v rozpočte – príloha č. 1 

tejto zmluvy. 

 
II.3.   Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela 

a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, certifikáty a potvrdenia o zhode). Základná 

forma je zaraďovací šanon. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle 
zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu vykonaných prác a dodávok je 

zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí 
obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej 

obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela. Iná ako schválená 
dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na 

vystavenie faktúry podľa tejto zmluvy, pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ písomne 

nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 2 x sada. 

II.4.   Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v 

súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami platnými na území Slovenskej 
republiky. 

II.5. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom postupne zhotoveného diela je počas zhotovenia 

diela výlučne objednávateľ. Materiál alebo veci sa okamihom ich zabudovania do diela 

stávajú výlučným vlastníctvom objednávateľa. 

II.6.   Zhotoviteľ prehlasuje, že sa riadne oboznámil s rozsahom diela, jeho špecifikáciou a prílohou 

k tejto zmluve, pričom konštatuje, že má k dispozícii všetky informácie a podklady potrebné 
na riadne zhotovenie diela a tieto informácie sú správne a dostačujúce na riadne zhotovenie 

diela. Zhotoviteľ vzhľadom na uvedené prehlasuje, že dielo zhotoví za dohodnutú cenu v 
požadovanom rozsahu a čase, a to aj v prípade, ak sa ukáže potreba vykonať práce a 

činnosti, s ktorými zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy nerátal, resp. tieto položky v 
rozpočte nie sú, alebo sú uvedené nesprávne.  

II.7. Akákoľvek zmena diela, ceny za dielo alebo času plnenia je možná len na základe písomného 

dodatku k tejto zmluve. 

III. Miesto a čas plnenia 

III.1. Miestom stavby je areál Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši 

Jégé Dolný Kubín,  Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, konkrétne na pozemku KN-

C 845/1, k.ú. Dolný Kubín. 
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III.2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a objednávateľovi odovzdať riadne dokončené dielo 

najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

III.3.   Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti 
tejto zmluvy, najneskôr však v lehote 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy; 

zhotoviteľ sa zaväzuje v uvedenej lehote stavenisko prevziať. 

III.4. Zhotoviteľ môže prerušiť plnenie zmluvy, len ak: 

- objednávateľ ani po výzve neposkytne včas zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné 

pre zhotovenie diela, a to do doby splnenia omeškaných povinností objednávateľa, za 
podmienky, že výzva na spolupôsobenie bude dôvodná a primerane vopred 

oznámená, 
- z dôvodov vyššej moci. 

III.5. Dielo sa považuje za zhotovené až prevzatím riadne dokončeného, bezvadného diela 

objednávateľom. V lehote na dokončenie diela je zhotoviteľ povinný miesto zhotovenia diela 

vypratať a odstrániť všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti. 

IV. Cena a platobné podmienky 

IV.1.   Cena za zhotovenie diela je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách ako pevná, konečná a maximálne prípustná cena, a platí počas celej realizácie 

predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje za takto dohodnutú cenu dielo zhotoviť. 

IV.2. Pevná, konečná a maximálne prípustná cena diela predstavuje 12 549,43 EUR bez DPH 

(slovom: dvanásťtisícpäťstoštyridsaťdeväť eur a štyridsaťtri centov). Bez ohľadu na uvedené 

platí, že ak sa počas zhotovenia diela zistí, že niektoré práce, dodávky alebo činnosti určené 

v rozpočte nie je potrebné na riadne zhotovenie diela vykonať, alebo je postačujúce ich 

vykonať v menšom rozsahu, cena za dielo sa uhradí len vo výške skutočne vykonaných 

a potrebných prác, dodávok a činností nevyhnutných na riadne zhotovenie diela. 

IV.3.   Ak počas zhotovenia diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, 

ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela a ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto 
zmluvy, zhotoviteľ je povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť 

objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác 

a doplňujúcich prác postupuje zhotoviteľ nasledovne, a to: 

IV.3.1. pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny 

z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, 

IV.3.2. pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe 

kalkuláciu ceny. 

IV.4.   Cena diela zahŕňa všetky náklady na zhotovenie diela, ktorými sa rozumejú, okrem iného, aj 

všetky náklady na uskladnenie materiálu, energie, na zabezpečenie subdodávateľských prác 

a služieb, náklady na predpísané skúšky, BOZP, PO, poistenie, réžie, ako aj všetky ďalšie 

činnosti podľa tejto zmluvy. 

IV.5.  Platba za vykonané práce na diele budú vykonané na základe faktúry podľa skutočne 
vykonaných prác, podľa položiek rozpočtu v prílohe č. 1 tejto zmluvy odsúhlaseného 

objednávateľom. Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia a bude vyznačená 

na faktúre. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je protokol o prevzatí a odovzdaní diela.  

IV.6.   Ak faktúra nebude obsahovať uvedené údaje, je objednávateľ  oprávnený ju vrátiť na 

doplnenie zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť 

dňom doručenia novej faktúry. 

IV.7.   Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela vyúčtovaná konečnou faktúrou podľa bodu IV.2. 
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tejto zmluvy bude zhotoviteľovi uhradená do výšky 95 % vyúčtovanej sumy. Suma zvyšných 
5 % tvorí zádržné za bezvadné zhotovenie diela a táto suma bude uhradená do 14 dní po 

uplynutí záručnej doby. 

IV.8.   Ak cena za dielo bude hradená formou priebežnej fakturácie, objednávateľ je oprávnený 

z každej zhotoviteľom vyfakturovanej časti ceny za dielo zadržať 5 % z tejto sumy. 

IV.9.   Objednávateľ má právo nevyplatiť zádržné zhotoviteľovi v prípade, že dielo vykazuje vady a 

zhotoviteľ tieto vady riadne, včas a bezplatne neodstráni. Objednávateľ je oprávnený, nie 

však povinný, zádržné použiť na odstránenie vád diela v prípade, ak ich neodstráni 
zhotoviteľ. Právo na náhradu škody ostáva nevyplatením zádržného v celom rozsahu 

nedotknuté, zádržné sa nezarátava na náhradu škody. 

V. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

V.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok 

uvedených v súťažných podkladoch pri verejnom obstarávaní a že počas záručnej doby bude 
mať vlastnosti stanovené touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

V.2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo 

dňa prevzatia riadne dokončeného bezvadného diela podľa bodu VI.11. tejto zmluvy. 

V.3. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práv objednávateľa na odstránenie vád 

doručením reklamácie, alebo uplatnením iných nárokov z vád diela. Ak je vada odstraňovaná 

dodaním novej veci, resp. časti diela, na túto vec alebo časť diela plynie okamihom 

odstránenia vady nová záručná doba. 

V.4. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 

v tejto zmluve a v rozpočte. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca. 

V.5. Oznámenie vád musí byť vykonané písomne alebo e-mailom.  

V.6.   Zjavné vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť, pri odovzdaní a prevzatí diela 
podľa bodu VI.11. tejto zmluvy, musia byť reklamované pri prevzatí diela alebo v lehote do 

30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia diela. 

V.7.   V prípade, že sa vyskytnú skryté chyby, má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť 

bezodkladne tieto chyby odstrániť, za predpokladu, že boli objednávateľom včas a písomnou 

formou uplatnené v záručnej dobe. 

V.8.   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním skrytých chýb najneskoršie do 7 kalendárnych 

dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa (e-mail) a chyby odstrániť v technicky 
možnom čase, najneskôr do 60 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodnú 

inak.  

V.9.   Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných chýb a nedorobkov inou 

organizáciou na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne chyby neodstránil. 

 

VI. Podmienky zhotovenia diela 

VI.1. Pri zhotovení diela postupuje zhotoviteľ samostatne, je však povinný dodržiavať všeobecne 

záväzné právne predpisy a hygienické normy platné a účinné v dobe vykonávania diela, 

ďalej dodržiavať interné predpisy objednávateľa a postupovať podľa pokynov 

objednávateľa. 

VI.2.   Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný 

predložiť ho objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu.  
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VI.3.   Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 

postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 
od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko 

(súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na 
stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a 

odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní 

a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie podľa bodu II.3. 

tejto zmluvy. 

VI.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými rozhodnými okolnosťami a miestom 

plnenia, a že s ohľadom na svoje znalosti a skúsenosti zhotoví dielo tak, aby mohlo byť 

riadne užívané k účelu na to určenému, pričom zhotoviteľ si nie je vedomý žiadnych 

prekážok, ktoré by mu bránili v dokončení diela. 

VI.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii stavebných prác nepoužije žiadny 

materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý, a to zvlášť k životnému 

prostrediu alebo zdraviu osôb. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dôslednú kontrolu 

nakupovaných materiálov, hmôt, surovín a ďalších vecí potrebných k zhotoveniu diela. 

VI.6. Zhotoviteľ bude na svoje náklady udržiavať v mieste zhotovenia diela poriadok a čistotu 

a bezodkladne zabezpečovať odvoz stavebného a iného odpadu vzniknutého pri 

uskutočňovaní diela. 

VI.7. Objednávateľ alebo ním určená osoba bude oprávnená počas zhotovenia diela dozerať 

a kontrolovať, či sa práce vykonávajú podľa tejto zmluvy, dohodnutých podmienok, 

technických noriem a právnych predpisov. Na nedostatky zistené v priebehu prác je 

objednávateľ oprávnený zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať. 

VI.8. Zhotoviteľ bez meškania urobí opatrenia na odstránenie objednávateľom dôvodne 

vyčítaných vád alebo nedorobkov zhotoveného diela. 

VI.9. Zhotoviteľ zabezpečí k odovzdaniu a užívaniu diela osvedčenia o zhode a osvedčenia 

o príslušných použitých materiáloch a atestoch. 

VI.10. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 2 pracovné dni vopred, kedy bude 

dielo pripravené na odovzdanie.  

VI.11. Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú písomne na niečom inom, o odovzdaní 

a prevzatí diela sa spíše protokol, ktorý obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných 

prác, súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich 

odstránenie, prípadne o zľave z ceny diela alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady 

a skutočnosť, či objednávateľ dielo s vadami preberá alebo nepreberá. 

VI.12. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela. 

VI.13. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia diela zabezpečiť riadne označenie svojich 

pracovníkov, prípadne pracovníkov svojich subdodávateľov. 

VI.14. Zmluvné strany sa dohodli, že bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy si písomne vymenia 

údaje kontaktných osôb poverených v súvislosti s touto zmluvou na riešenie zmluvných 

a technických vecí. 

 

 
VII. Sankcie 

VII.1.   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela je 

objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
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diela podľa bodu IV.2. tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania. 

VII.2.   Ak zhotoviteľ neuvoľní riadne a včas miesto zhotovenie diela, alebo ak neodstráni odpady a 

nečistoty vzniknuté z jeho prác, má objednávateľ právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 

50,- EUR za každý deň omeškania. 

VII.3.   Za omeškanie s odstránením vád po odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu VI.11. tejto 

zmluvy v dohodnutej lehote zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- 

EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

VII.4.   Za nedodržanie BOZP má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty 50,- EUR každý prípad porušenia BOZP. 

VII.5.   Za požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť 

sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky má objednávateľ 

právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 150,- EUR  za každé jedno 

takéto konanie samostatne. 

VII.6.   Kumulácia zmluvných pokút nie je vylúčená. Zaplatením zmluvných pokút podľa bodov 

VIII.1., VIII.2. a VIII.3. nie je dotknuté právo na náhradu škody v celom rozsahu; uvedené 

zmluvné pokuty sa nezarátavajú na náhradu škody. 

VII.7.   Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodov VIII.4. a VIII.5 postačuje 

zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v 

tejto zmluve). 

VII.8.   Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu jednostranne započítať oproti pohľadávke 

zhotoviteľa na zaplatenie splatnej ceny diela. 

VII.9.   V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo podľa bodu IV.2. tejto zmluvy, 

má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovej výške. 

VIII. Zánik zmluvy 

VIII.1.  Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy, sa riadi 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

VIII.2.   Odstúpenie je možné aj počas prerušenia prác. 

VIII.3.   Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 

dní odo dňa, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto 

zmluvy považujú: 

- ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v zmluve, technologickými postupmi určenými platnými normami, alebo 

pokynmi objednávateľa a napriek upozorneniu objednávateľa vady v primeranej lehote 

nie dlhšej ako 7 kalendárnych dní, vady neodstráni, 

- ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 15 dní, 

- ak zhotoviteľ opakovane (2x a viac) poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto 

zmluvy, pričom nemusí ísť o porušenie rovnakej povinnosti. 

VIII.4.   Odstúpenie musí byť písomné, odôvodnené a doručené druhej zmluvnej strane, inak je 

neplatné. Na posúdenie účinkov doručovania sa použijú záverečné ustanovenia tejto zmluvy. 

VIII.5.  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku objednávateľa na zaplatenie zmluvných pokút, 

náhrady škody alebo iných nárokov, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj po ukončení 



Strana 7 z 8 

 

zmluvy. 

VIII.6.   Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe písomnej dohody zmluvných strán. 

IX. Záverečné ustanovenia 

IX.1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo 

forme písomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore s 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

IX.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o verejnom 

obstarávaní ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike. 

IX.3. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako 

neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť 

oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za 

ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú 

neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, 

neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené 

touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré 

čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní 

zmluvy. 

IX.4. Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť alebo 

oprávnenie doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť alebo 

oprávnenie vyplýva zmluvnej strane z právneho predpisu, bude takáto písomnosť 

doručovaná doporučeným listom alebo osobne zmluvnými stranami na adresy zmluvných 

strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana odmietne prevzatie takto doručovanej 

písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa považovať za 

doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát 

o doručovaní nedozvedel. V prípade osobného doručovania sa za deň odoslania považuje 

deň, keď preukázateľne došlo k úkonu osobného doručovania. Ak to táto zmluva výslovne 

pripúšťa, alebo ak sa na tom zmluvne strany písomne dohodnú, možno doručovať aj 

elektronicky na e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v úvode tejto zmluvy. E-mailová 

správa za považuje za doručenú okamihom jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát 

o doručovaní nedozvedel. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú 

zmluvnú stranu o zmene údajov na doručovanie. Elektronicky nemožno doručovať úkony 

zakladajúce zmenu alebo spôsobujúce zánik tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa 

predchádzajúcej vety je na ťarchu zmluvnej strany, ktorá svoju povinnosť porušila.  

IX.5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ 

a dve vyhotovenia objednávateľ. 

IX.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je - Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu a výkaz 

výmer. 

IX.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa. 

IX.8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, 

túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je 

slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, 

že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú jej a súhlasia s ňou, na znak čoho ju 

podpisujú. 

 
Podpisy nasledujú na ďalšej strane. 
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Dodávateľ Objednávateľ 

V Dolnom Kubíne, dňa 08.09.2021 V Dolnom Kubíne, dňa 08.09.2021 

 

____________________________________ 
Ján Rechtorík 

Konateľ spoločnosti 

„v.r.“ 

 

____________________________________ 
PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 

Riaditeľ nemocnice 
„v.r.“ 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Dolný Kubín Dátum: 14. 7. 2020

Objednávateľ: IČO:
DONsP Dolný Kubín IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45473587
IČ DPH: SK2023015918

Projektant: IČO:
ZNAČKY,s.r.o., J.Ťatliaka 1785, D.Kubín IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
ZNAČKY,s.r.o., J.Ťatliaka 1785, D.Kubín IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 549,43

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

znížená 12 549,43 20,00% 2 509,89

Cena s DPH v EUR 15 059,32

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZŠÍRENIE PARKOVACÍCH MIEST NA PARKOVISKU PRI NEMOCNICI

TERESTAV, s.r.o.
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PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. "v.r."

08.09.2021

Ján Rechtorík "v.r."

20.08.2021



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Miesto: Dolný Kubín Dátum: 14. 7. 2020

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín Projektant:
ZNAČKY,s.r.o., 
J.Ťatliaka 1785, 
D.Kubín

Zhotoviteľ: TERESTAV, s.r.o. Spracovateľ:
ZNAČKY,s.r.o., 
J.Ťatliaka 1785, 
D.Kubín

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 549,43

HSV - Práce a dodávky HSV 8 958,72

    1 - Zemné práce 912,28

    2 - Zakladanie 135,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 415,85

    5 - Komunikácie 3 965,30

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 073,82

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 277,77

    99 - Presun hmôt HSV 178,71

PSV - Práce a dodávky PSV 3 590,71

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 525,33

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 378,76

    713 - Izolácie tepelné 774,42

    764 - Konštrukcie klampiarske 346,00

    766 - Konštrukcie stolárske 691,20

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 875,00

ROZŠÍRENIE PARKOVACÍCH MIEST NA PARKOVISKU PRI NEMOCNICI
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ROZPOČET

Stavba:

Miesto: Dolný Kubín Dátum: 14. 7. 2020

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín Projektant:
ZNAČKY,s.r.o., 
J.Ťatliaka 1785, 
D.Kubín

Zhotoviteľ: TERESTAV, s.r.o. Spracovateľ:
ZNAČKY,s.r.o., 
J.Ťatliaka 1785, 
D.Kubín

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

Náklady z rozpočtu 12 549,432

D HSV Práce a dodávky HSV 8 958,722

D 1 Zemné práce 912,280

1 K 113152130.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm  0,127 t

m2 5,000 5,500 27,500

2 K 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t

m 12,000 4,500 54,000

3 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

m3 6,000 3,200 19,200

4 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 2,000 7,000 14,000

5 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 2,000 1,200 2,400

6 K 1302010.pc
Odstránennie násypu na plochej streche hr. 400 mm v 
obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne

m3 4,800 4,200 20,160

7 K 132201201.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - okolo 
objektu

m3 27,600 15,200 419,520

8 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 27,600 1,500 41,400

9 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 4,800 1,000 4,800

10 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 13,800 3,000 41,400

11 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 27,600 1,500 41,400

12 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - drenáž

m3 3,000 15,500 46,500

13 M 583310001600.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm t 5,100 12,000 61,200

14 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do100 m3 - vykopanou 
zeminou

m3 21,600 5,500 118,800

D 2 Zakladanie 135,000
15 K 212752128 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 m 27,000 4,000 108,000

16 K 212971114.S Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 200 m 27,000 1,000 27,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 415,850

17 K 345321515.S
Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, 
zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30

m3 1,200 250,000 300,000

18 K 345351101.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- zhotovenie

m2 16,000 35,200 563,200

19 K 345351102.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., 
plnostenných- odstránenie

m2 16,000 5,500 88,000

20 K 345362021.S
Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., zo 
zváraných sietí KARI

t 0,059 1 850,000 109,150

21 K 971045803.S
Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo 
smerom dole do betónu -0.00001t

cm 300,000 0,500 150,000

22 K 273362516.S
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou 
VME, D 16 mm -0.00001t

cm 300,000 0,500 150,000

23 M 589510002700.S Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm t 0,030 1 850,000 55,500

D 5 Komunikácie 3 965,300

ROZŠÍRENIE PARKOVACÍCH MIEST NA PARKOVISKU PRI NEMOCNICI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 61,000 0,500 30,500

25 K 2715331.1 pc
Násyp  so zhutnením z  nemrznúceho materiálu 
/kameniva, štrku,drte.../

m3 30,000 22,000 660,000

26 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, ŠD 
45, Gc po zhutnení hr. 200 mm

m2 61,000 7,500 457,500

27 K 564952114.S
Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm

m2 59,000 11,500 678,500

28 K 564962111.S
Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

m2 5,000 12,500 62,500

29 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2

m2 53,000 2,500 132,500

30 K 577134231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

m2 53,000 15,200 805,600

31 K 577144231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm

m2 5,000 20,200 101,000

32 K 577174331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 80 mm

m2 58,000 17,200 997,600

33 K 599141111 Vyplnenie škár  akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou m 18,000 2,200 39,600

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 073,820

34 K 622451071.S
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien 
vonkajších maltou cementovou pre omietky

m2 4,000 25,200 100,800

35 K 622451082.S
Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo 
kameňa

m2 4,000 25,000 100,000

36 K 622460123.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady

m2 24,200 1,500 36,300

37 K 622460233.S Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm m2 36,300 15,200 551,760

38 K 622461013.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová roztieraná, 
hr. 2 mm

m2 12,100 15,100 182,710

39 K 622467318
Príprava vonkajšieho podkladu stien CEMIX, 
Penetrácia základná

m2 12,100 2,500 30,250

40 K 631680010.S
Násyp zo zeminy na plochých strechách vodorovný 
alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu

m3 4,800 15,000 72,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 277,767

41 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 1,000 35,000 35,000

42 M 40447770.1
Stĺpik Zn, f60 mm, 2,5 m  /+ osadzovacia pätka, krytka, 
uchytky, náter /

ks 1,000 22,000 22,000

43 K 914812211.1
Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky 
kompletnej základnej so stĺpikom a podstavcom

ks 9,000 20,000 180,000

44 M 40447797.pc
Prenájom dočasného prenosného  dopravného 
značenia - 9 ks  

deň 30,000 5,000 150,000

45 K 915711211.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná

m 20,000 2,500 50,000

46 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

m 20,000 3,000 60,000

47 K 9178621121
Osadenie obrubníka betónového stojatého do lôžka z 
betónu prosteho tr. C 25/30 s bočnou oporou

m 5,000 16,500 82,500

48 M 592170001000.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 5,000 6,800 34,000

49 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 18,000 5,500 99,000

50 K 962052211.S
Búranie muriva železobetonového nadzákladného - 
atiky,  -2,40000t

m3 1,200 85,000 102,000

51 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 
stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t

ks 1,000 20,000 20,000

52 K 967031732.S
Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 
pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm,  -
0,18300t

m2 4,000 5,000 20,000

53 K 968081115.S Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 8,000 10,000 80,000

54 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 7,440 10,000 74,400

55 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,440 15,000 111,600

56 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 15,116 1,200 18,139

57 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 7,440 3,500 26,040

58 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 7,440 15,200 113,088

D 99 Presun hmôt HSV 178,705

59 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 148,921 1,200 178,705

D PSV Práce a dodávky PSV 3 590,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 525,334

60 K 978071211
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej,  -
0,07300t

m2 16,500 2,100 34,650

61 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena

m2 26,400 2,500 66,000

62 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,008 2 500,000 20,000

63 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej

m2 26,400 1,500 39,600

64 M 283230001900.S
Profilovaná fólia z PE, výška nopov 20 mm, pevnosť v 
tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu

m2 30,360 2,500 75,900

65 K 711142559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením

m2 26,400 4,500 118,800

66 M 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený 
sklenenou rohožou

m2 31,680 3,800 120,384

67 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 10,000 5,000 50,000

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 378,760

68 K 712300832.S
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
10° dvojvrstvovej,  -0,01000t

m2 16,800 3,200 53,760

69 K 712311102.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
za studena asfaltovým lakom

m2 16,800 2,500 42,000

70 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný t 0,017 2 500,000 42,500

71 K 712341759.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované 
pásy v dvoch vrstvách

m2 16,800 4,500 75,600

72 M 628310000900.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm 
vystužený vložkou z umelohmotnej rohože

m2 19,320 7,500 144,900

73 K 998712201.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

% 10,000 2,000 20,000

D 713 Izolácie tepelné 774,416

74 K 713132215.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
xps kotvením a lepením

m2 26,400 15,200 401,280

75 M 283750001000
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, 
zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER

m2 26,928 12,000 323,136

76 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 10,000 5,000 50,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 346,000

77 K 764430410.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm

m 12,000 26,000 312,000

78 K 764430810.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 
250 mm,  -0,00142t

m 12,000 2,000 24,000

79 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 10,000 1,000 10,000

D 766 Konštrukcie stolárske 691,200
80 K 766621081.S Montáž okna plastového na PUR penu m 26,400 8,000 211,200

81 M 611410005300.S
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 400x600 mm, 
izolačné trojsklo, 6 komorový profil

ks 4,000 120,000 480,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 875,000

82 K 767317003.S
Montáž pivničného svetlíka (anglický dvorec) s hĺbkou 
do 700 mm

ks 3,000 85,000 255,000

83 M 611340001700.S
Pivničný svetlík šxvxhr 1000x600x400 mm, rošt 
pozinkovaný, oká mriežky 30x10 mm, pojazdný, PP - 

ks 3,000 130,000 390,000

84 K 767995200.1 Výroba atypického výrobku - ochranná mreža na svetlík kg 90,000 2,000 180,000

85 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 10,000 5,000 50,000
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