
Registračné číslo: ZoD 319 2022 
Číslo zmluvy zhotoviteľa: 13/2022 

ZMLL"V A O DIELO 

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonnika 
v znení neskorších predpisov (d'alej len "Zmluva" alebo "7oD") na /.hotovenie stavby 

"Protipovodňová ochrana na Balážovom potoku" 

1. ObjednáYatel': 
Sídlo: 
Korešpondenčná adresa: 

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik 
Lesnícka 23 , 962 63 Pliešovce 
Lesnicka 23, 962 63 Pliešovce 

Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Ján J urica, generálny riadi teľ 

Kontaktná osoba: 

IČO: 
DIČ: 
JČDPH: 
IBAN: 
SWTFT (BIC): 
Zápis: 

Ing. Ján Bučan, samostatný odborný referent 
oddelenie výroby 
e-mail : bucan@vlm.sk 
31 577 920 
2020475479 
SK2020475479 
SK53 8180 0000 0070 0059 2044 
SPSRSKBAXXX 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
oddiel: Pš, vložka č. 11 5/S 

(ďaJej aj len ako "Ohjednávatet ' alebo "VLM' v príslušnom gramatickom tvare) 

2. Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
Korešpondenčná adresa: 

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 
Hodžova 3292/3, 058 Ol Poprad 
Hodžova 3292/3, 058 Ol Poprad 

Osoba konajúca v mene spoločnosti: ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva, konajúci 
samostatne 

Kontaktná osoba: 

IBAN (pre euro) : 
SWIFT (BIC): 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Zápis: 

Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva, 
konajúca samostatne 
lng. Ivan Ondko, predseda predstavenstva 
e-mail: arprog@arprog.sk 
SK62 1100 0000 0026 2538 0145 
TATRSKBX 
36 168 335 
2020016889 
SK2020016889 
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, 
vložka č. : 304/P 

(ďalej aj len ako "Zhutuvitet' v príslušnom gramatickom tvare) 

(Objednávateľ, resp. VLM a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako "Strany zmluvy" aJebo jednotlivo 
,,Strana zmluvy" v príslušnom gramatickom tvare) 

Článok 1 
Definície Predmet Zmluvy 

l . Dňom podpisu sa na účely tejto Zmluvy rozumie deň, mesiac a rok, kedy bola táto Zmluva 
podpísaná oboma Stranami zmluvy; ak Strany zmluvy ncpodpísaJi túto Zmluvu súčasne, Dľíom 

podpisu sa rozumie deií, mesiac a rok, kedy bola táto Zmluva podpísaná tou Stranou zmluvy, 
ktorá túto Zmluvu podpísala neskôr. 



2. Dôvernou informáciou/Dôvernými informáciami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú všetky a 
akékoľvek informácie, údaje, dáta, dokumenty a skutočnosti, bez ohľadu na ich charakter, 
podobu, fonnu a spôsob zachytenia, uchovania a odovzdania, ktoré sú poskytnuté alebo inak 
sprístupnené ktoroukoľvek zo Strán zmluvy druhej Strane zmluvy, alebo inak získané v 
priebehu spolupráce Strán zmluvy v súvislosti s touto Zmluvou bez ohľadu na to, či sú alebo 
nie sú osobitne označené poskytujúcou Stranou zmluvy ako dôverné. Dôverné infonnácie sú 
najmä, ale nielen, akékoľvek obchodné, technické, technologické, finančné, komerčné alebo 
prevádzkové informácie, špecifikácie, plány, náčrty, modely, grafy, vzorky, dáta, počítačové 
programy a pod. 

3. Obchodným zákonníkom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Zákonom o verejnom obstarávaní sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5. Zmluvou o dielo sa na účely tejto Zmluvy rozumie zmluva v zmysle § 536 a násl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uskutočnenie Stavebných 
prác v určitom rozsahu. 

6. Pracovným dňom sa na účely tejto Zmluvy rozumie akýkoľvek deň okrem soboty, nedele a dní 
pracovného pokoja. 

7. Stavebnými prácami sa na účely tejto Zmluvy rozumie uskutočnenie stavby alebo 
vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby. 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

l. Zhotoviteľ je úspešný uchádzač, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku v rámci uskutočneného 
verejného obstarávania uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 zo dňa 
29. 04. 2020 pod značkou 16449 - WYP podľa ustanovenia § 112 a násl. a násl. Zákona o 
verejnom obstarávaní na predmet zákazky " Protipovodňová ochrana na Balážovom potoku 
a v povodí toku Maliny, časť č. l Protipovodňová ochrana na Balážovom potoku" (ďalej len 
"Verejné obstarávanie") a zároveň splnil aj ostatné podmienky Verejného obstarávania. 

2. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle predloženej ponuky k Verejnému obstarávaniu (ďalej len 
"Ponuka"), podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve. Nasledovné 
dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a pre účely interpretácie majú nasledovné poradie záväznosti 
(uvedené v zostupnom poradí): 
a) Zmluva o Dielo (Súťažné podklady, Zväzok III. Obchodné podmienky) 
b) Ocenený výkaz výmer vrátane prehľadu ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých 

pri ocenení Diela (ďalej len "Rozpočet") 
c) Projektová dokumentácia stavby vypracovanej spoločnosťou JMP Holding, s.r.o., Južná 

trieda 1566/41 , 040 O l Košice (ďalej aj ako "DSP" alebo "Projektová dokumentácia"), 
ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy avšak sa k nej neprikladá 

d) Rozhodnutie Okresného úradu Malacky č.j.: OU-MA-OSZP-2019/009493/260 zo dňa 
24. 06. 2019, ktorým sa povoľuje uskutočnenie vodnej stavby. 

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov. Dodatky 
Zmluvy budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokumenty, ktoré upravujú. 
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3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že dielu, ktoré má byť vykonané na základe 
tejto Zmluvy, je fmancované z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov 
v rámci implementácie projektu " Projekt protipovodňovej ochrany na Balážovom potoku ", 
v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, Zameranie: Preventívne opatrenia 
na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, Kód výzvy: OPKZP-P02-SC211-2017-21 , 
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 
povodňami, Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy 
vrátane ekosystémov)rch prístupov; Špecifický cieľ: 2.1.1 Zniženie rizika povodní a 
negatívnych dôsledkov zmeny klímy, kód projektu v ľľMS2014+: 310021ANA7 (ďalej len 
"Projekt"), nakladanie s ktorými podlieha osobitným predpisom a pravidlám v zmysle 
platných právnych predpisov. 

Článok 3 
Predmet Zmluvy 

l . Dielom podľa tejto Zmluvy je zhotovenie protipovodňovej ochrany urbanizovaného územia 
mesta Malacky vo fonne stavebných a prevádzkových opatrení na jestvujúcich vodných 
stavbách v rozsahu podľa Projektovej dokumenlá<.;ie pre realizáciu stavebného diela "Projekt 
protipovodňovej ochrany na Balážovom potoku" (ďalej len "Dielo"), v zmysle predloženej 
Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní, v tejto Zmluve, právoplatnými 
rozhodnutím o povoleni stavby č.j.: OU-MA-OSZP-2019/009496/259 vydaným dňa 
24. 06. 2019, dokladmi a dokumentáciou k Dielu a vykonať ďalšie činnosti súvisiace 
s predmetom Diela. Predmet Diela nezahŕňa kolaudáciu Diela, ktorú zabezpečuje 

Objednávateľ. 

2. Dielo bude vykonané pre protipovodňové opatrenia v katastráJnom území katastrálne územie 
Malacky, okres Malacky, Bratislavský kraj. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez vád a nedostatkov prevezme, zaplatí 
za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v Článku 5 podl'a platobných podmienok 
upravených v Článku 5 tejto Zmluvy a poskytne Zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto Zmluvy a staveniskom 
a je si vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela (ďalej aj ako "Stavebných prác") si môže 
uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi 
poskytnutými Objednávateľom. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie Zmluvy, 
platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo 
k určenému účelu. 

6. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu 
splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa Zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných 
Objednávateľom (t.j. pri zmene Projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, 
vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, a to na svoje 
náklady a nebezpečie. 

Článok 4 
Rozsah a lehota uskutočnenia predmetu Zmluvy 

l. Zhotovitel' je povinný vykonať kompletné Dielo podl'a Článku 3, bod l tejto Zmluvy riadne 
a včas, t.j. najneskôr do 36 (slovom: tridsat'šesť) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
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tejto Zmluvy a v súlade s Prílohou č. 3 Záväzný harmonogram uskutočnenia predmetu 7.m lu vy 
(ďalej len "Harmonogram"). 

2. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ má záujem len na riadnom a úplnom 
plnení zo strany Zhotoviteľa, t. j. na riadnom zhotovení kompletného Diela vykonaného 
v zmysle predloženej Ponuky, podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávani a v tejto 
Zmluve. Zhotoviteľ zárovei'1 berie na vedomie skutočnosť, že odovzdanie čiastkového a/alebo 
neúplného plnenia (časti Diela) zo strany Zhotoviteľa, nemá pre Objednávateľa hospodársky 
význam. 

3. Lehota uskutočnenia Diela podľa bodu l tohto článku Zmluvy je najneskoršie prípustnou 
lehotou a neprekročiteľná s výnimkou: 
a) vis major (vyššia moc), 

zastavenie prác z dôvodu, na kiororn nenesie zodpovednosť Zhotoviteľ 

(archeologický nález, zemetrasenie, vojna, záplavy, štrajk a pod.). 
zrušenie právoplatnosti stavebných povolení pred začatím výstavby, resp. v priebehu 
výstavby, prerušenie v)rstavby orgánmi stavebnej správy, resp. súdom Slovenskej 
republiky a pod. 

b) v prípade zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov Objednávateľa, 
c) v prípade omeškania z dôvodov na strane Objednávateľa, 
d) v prípade naviac prác, 
e) vydaných rozhodnutí vládnych alebo miestnych správnych orgánov po nadohurlnutia 

účinnosti tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa, 

t) nedostatku finančných prostriedkov Objednávateľa. 

PredÍžené lehoty plnenia sa určia podľa dÍžky preukázaného zdržania zmluvných strán. 

4. Za riadne zhotovené Dielo sa považuje Dielo zhotovené riadne a včas, bez vád a nedorobkov, 
v súlade s touto Zmluvou. Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený dňom ich 
odovzdania Zhotoviteľom a písomného potvrdenia prevzatia Objednávateľom na Preberacorn 
protokole. 

Článok 5 
Cena Diela a platobné podmienky 

l . Cena Diela uvedená v Prílohe č. 2 Rozpočet stavebných prác (ďalej len "Rozpočet") tejto 
Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 1 R/1996 7. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou Ministerstva ±inancií Slovenskej republiky č. ~7/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 1811996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to vo výške: 

Celková cena v EUR bez DPH 2 159 464,5652 
20% DPH v EUR 431 892,9100 
Celková cena v EUR s DPH 2 591357,4752 

2. Cena Diela sa určuje na základe jednotkových cien uvedcn)·ch v Rozpočte a sú považované za 
ceny konečné a platné počas celej doby realizácie Diela a pokrývajú všetky náklady a výdavky 
za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny položiek 
zostávajú platné aj v prípade, že Objednávate)' využije svoje právo na rozšírenie alebo zúženie 
predmetu Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela obsahuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 
údržbu a vypratanie staveniska a ostatné náklady na riadne zhotovenie Diela. 
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4. K zmme ceny Diela môže dôjsť: 
a) v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania stavebným dozorom, 
b) v prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšú·enia alebo 

zúženia predmetu Zmluvy) nar·iadeného alebo schváleného Objednávateľom, 

c) pri zmene zákonnej sadzby DPH, 
d) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú 

dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky 
musí Zhotoviteľ osobitne v rozpočte upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. 
Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí Zhotoviteľ preukázať ako 
aj ich vplyv na cenu Diela. 

5. Postup úpravy ceny Diela: 
5.1 Každá zmena Rozpočtu (okrem zmien Rozpočtu vyvolaných premeraním vykonaných prác 

stavebným dozorom) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, 

Objednávateľa a stavebného dozoru, prípadne inými účastníkmi výstavby (hlavný projektant 
stavby, autorizovaný geodet a pod.). 

5.2 V prípade súhlasu všetkých účastníkov podľa bodu 5.1. tohto článku Zmluvy so zmenou, 
vypracuje Zhotoviteľ Dodatok k Rozpočtu, ktorý bude obsahovať: 
a) rekapituláciu ceny Diela, ktorá bude obsahovať cenu z Rozpočtu, cenu jednotlivých 

dodatkov k Rozpočtu a cenu spolu, 
b) rekapituláciu ceny dodatkov k Rozpočtu, 
c) položkovito ocenený výkaz výmer naviac prác (ak sa uplatňujú) zaokrúhlen)· na dve 

desatinné miesta, 
d) položkovitý odpočet ceny menej prác (ak sa uplatňujú) zaokrúhlený na dve desatinné 

miesta, 
e) sprievodnú správu, 
f) kópiu zápisov zo stavebného denníka, 
g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne), objasňujúce predmet dodatku k Rozpočtu 

stavebných prác, 
a takto odsúhlasený Dodatok k Rozpočtu bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny Diela. 

5.3. Pre vypracovanie Rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať ceny položiek 
z pôvodného Rozpočtu. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ navrhne 
nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie 
spolu: 
a) s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov; 
b) s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného Rozpočtu. 

6. Pokiaľ bude zmena Rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev a rozsahom vykonaných prác 
v rámci pôvodného Rozpočtu, nebude to dôvod na podpis dodatku k Zmluve. V takomto 
prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Stavebným 
dozorom. 

7. Pokiaľ k zmene Rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých 
v Rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve 
v súlade s vyššie uvedeným postupom podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy. 

8. Objednávatel'orn podpísaný dodatok k Zmluve týkajúci sa zmeny ceny, bude oprávňovať 
Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných Stavebných prác, pritom 
Zhotoviteľ na samostatných listoch bude uvádzať vykonané Stavebné práce podľa pôvodného 
Rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku. 
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9. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom Rozpočte bez 
podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade 
realizácie Stavebných prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu 
Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu. 

l O. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodath.)' k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade 
s § 18 zákona o verejnom obstarávani. 

11. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi na úhradu Stavebných prác žiadny finančný 

preddavok ani zálohovú platbu. Úhrada za ush."Utočnené Stavebné práce sa vykoná podl'a 
skutočne uskutočnených Stavebných prác na základe vy:stavených faktúr, a to výhradne 
bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa uvedený v tejto Zmluve. 

12. Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu inú odmenu, náhradu alebo iné protiplnenie za uskutočnenie 
Stavebných prác (zhotovenie Diela) podľa tejto Zmluvy ako je cena Stavebných prác uvedená 
v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ak v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak. 

13. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Dielo/vykonané Stavebné práce na IBAN 
Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to na základe faktúry riadne vystavenej 
Zhotoviteľom. Fakturačné obdobie je minimálne l Geden) kalendárny mesiac. 

14. Zhotoviteľ na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 
mesiaca, na základe zisťovacích protokolov a odsúhlaseného súpis uskutočnených Stavebných 
prác, doručí Objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach "čiastkovú faktúru". 
Posledná faktúra bude označená ako "konečná faktúra". Uznanie konečnej faktúry vylučuje 
dodatočné nároky Zhotoviteľa. Stavebný dozor je povinný skontrolovať kompletný súpis prác 
do 5 (piatich) Pracovných dní. 

15. Lehota splatnosti faktúr je na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán dohodnutá na 
60 (slovom: šesťdesiat) Kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi vzhl'adom 
na to, že predmet tejto Zmluvy je fmancovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych 
a investičných fondov, v rámci implementácie Projektu. Dojednanie dlhšej lehoty na splnenie 
peňažného záväzku bolo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s ustanovením 
§ 340b ods. l Obchodného zákonníka. Cena sa považuje na účely tejto Zmluvy za uhradenú 
dľlom jej odpísania z bankového účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa. 

16. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované všeobecne zavaznyrru 
právnymi predpismi, touto Zmluvou a/alebo bude obsahovať iné nesprávnosti, je Objednávateľ 
oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom prípade lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej , doplnenej a/alebo správne vystavenej 
faktúry Objednávateľovi . 

17. Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, 
ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ 
povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia 
faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení 
dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň 
nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy. 

18. Zhotoviteľ herie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú 
vzhľadom na všetky okolnosti uznané Stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú, 
a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.. 
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19. Zhotoviteľ musí uskutočnené Stavebné práce vyúčtovať overiteľným spôsobom . Faktúry 
musia byť zostavené prehľadne pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, kioré 
je v súlade s Rozpočtom. Rozsah uskutot;nených Stavebných prác schváli Stavebný dozor. 

20. Prílohou každej faktúry bude aj: 
(a) súpis uskutočnených Stavebných prác odsúhlasený Stavebným dozorom, 

Zhotoviteľ j e povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis uskutočnených 
Stavebných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami: 

položky súpisu uskutočnených Stavebných prác musia byť v súlade s položkami 
Stavebných prác uvedenými v Rozpočte ako neoddelí teľnej súčasti tejto Zmluvy, súpis 
vykonaných prác Zhotoviteľ vytvorí priamo z Rozpočtu, 

súpis uskutočnených Stavebných prác musí zaznamenávať množstvá Stavebných prác 
vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade 
s Rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto Zmluvy. V prípade, že došlo k zmene mno7.c;tiev 
uskutočnených Stavebných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom 
k Zmluve, musia byť "upravené': Stavebné práce vykázané na súpise uskutočnených 
Stavebných prác v súlade s dodatkom k Zmluve, 
súpis uskutočnených Stavebných prác musí byť potvrdený zo strany Stavebného 
dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti Stavebného 
dozoru v zmysle zákona č. 13 8/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobného právneho 
predpisu platného v krajine EÚ a jeho podpisom, 
súpis uskutočnených Stavebných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek 
fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou, 
systém vykazovania uskutočnených Stavebných prác musí zabezpečiť, aby 
uskutočnená práca nebola vyplatená dvakrát. 

Zhotoviteľ je povinný v čase oprávnenia na vystavenie čiastkovej faktúry predložiť súpisy 
uskutočnených Stavebných prác na odsúhlasenie Objednávateľovi a odstrániť prípadné 
rozpory. Bez rozporov odsúhlasené súpisy uskutočnených Stavebných prác budú 
podkladom pre vystavenie faktúry. 

(b) správa 7.a fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu Stavebných 
prác vrátane finančného plnenia harmonogramu, 

( c) fotodokumentácia dokumentujúca postup uskutočnených Stavebných prác, 
(d) zostatkové rozpočty predložené v elektronickej podobe Objednávateľovi za každé 

fakturačné obdobie, obsahujúce celkové prestavané množstvo a nák lad, množstvo a náklad 
za fakturačné obdobie a zostatkové množstvo a náklad, 

(e) Stavebný denník (časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú 
na súpisoch uskutočnených Stavebných prác) musí popisovať najmä: 

mesiac, deň, dátum, 
počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel, 
teplota vzduchu, počasie, 
čas začiatku a skončenia Stavehných prác na stavbe/stavenisku, 
podľa stavebných súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade 
s Harmonogramom. 

2l. Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude Zhotoviteľ fakturovať posledné 
uskutočnené Stavebné práce. Konečná fal.'tÚra bude Zhotoviteľom doručená Objednávateľovi 
po podpísatú preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov. 
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22. Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v bode 16. a bode 20. tohto článku Zmluvy 
obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok a Preberaci protokol potvrdený 
Objednávateľom. 

23. Uhradenie faktúry však neznamená prevzatie časti Diela Objednávateľom. Zodpovednosť za 
škody na technologick.;'ch zariadeniach a materiáloch zabudovaných do Diela prechádza na 
Objednávatel'a na základe ich prebratia Objednávatel'om v zmysle Článku 8 tejto Zmluvy. 

24. Objednávateľ je oprávnený zadržať časť peňažnej sumy uvedenú vo vystavenej faktúre 
prislúchajúcej k cene ako DPH (ďalej aj len ako "časť peňažnej sumy" v príslušnom 
gramatickom tvare) pred úhradou faktúry, ak z oko lností prípadu vyplýva, že Objednávateľ 
bude povinný ako ručiteľ uhradiť daň za Zhotoviteľa v zmysle § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov, a to najmä podľa § 69 ods. 14 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov. 

Článok6 
Odovzdanie a preberanie Staveniska 

l. Na výkon činností Stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov pri realizácii predmetu Diela Objednávateľ V)'lllenuje Stavebný dozor. Pred začatím 
prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o Stavebnom dozore. Stavebný 
dozor bude oprávnený odsúhlasovať súpisy uskutočnených Stavebných prác Zhotoviteľa a 
vydávať záväzné pokyny (ďalej "pokyny'') v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné 
pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotovíte!' je povinný dodržiavať 
pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ do 3 (troch) dtú od nadobudnutia účillllosti tejto Zmluvy poverí trvalým riadením 
prác na stavenisku Stavbyvedúcich. Stavbyvedúci Zhotoviteľa (Hlavný stavbyvedúci 
a Stavbyvedúci) musia spÍňať odborné a kvalifikačné predpoklady podľa podmienok 
Verejného obstarávania, Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestniku verejného 
obstarávania č. 90/2020 zo dňa29. 04. 2020 pod značkou 16449- WYP, časťTn.1.3) Technická 
a odborná spôsobilosť, bod 3. a bude mať oprávnenie na výkon Stavbyvedúceho v zmysle 
zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v aktuálnom zneni, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ. 

3. Zhotoviteľ je povinný na plnenie Zmluvy nasadiť len tých Stavbyvedúcich, ktorých uviedol 
v súťažnej ponuke vo Verejnom obstarávaní. Výmena týchto Stavbyvedúcich bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je nt;prípustná. V opačnom prípade je 
Objednávateľ oprávnený· od Zmluvy odstúpiť. 

4. Zhotoviteľ môže navrhnúť nahradenie Stavbyvedúceho v nasledovných prípadoch: 
a) v prípade stru1i, 
b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby Zhotoviteľ prostrednictvom 

tohto odborníka riadne uskutočií.oval Stavebné práce, 
c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré 

Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.). 

5. Ak je potrebné Stavbyvedúceho nahradiť iným Stavbyvedúcim, nový Slavbyvedúl:i musí 
spÍňať rovnaké odbomé a kvalifikačné predpoklady podľa podmienok Verejného obstarávania, 
Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 
zo dňa 29. 04. 2020 pod značkou 16449- WYP, časť III.l.3) Technická a odborná spôsobilosť, 
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bod 3. a musí byť schválený Objednávateľom v súlade s bodom 3 tohto článku Zmluvy. 
V prípade náhrady Stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný predložiť doklady podľa podmienok 
Verejného obstarávania, Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 90/2020 zo dňa 29. 04. 2020 pod značkou 16449- WYP, časť III.1.3) Technická 
a odborná spôsobilosť, bod 3. 

6. Pred začatím Stavebných prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať Stavebný dozor, ktorý 
skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné 
vyjadrenia k začatiu Stavebných prác. 

7. Zhotoviteľ pred začatím Stavebn)1ch prác predloží Stavebnému dozoru fotodokumentáciu 
skutkového stavu staveniska a prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych 
sietí Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania 
výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu 
zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podl'a Článku 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel' si 
zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, 
stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska. 

9. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode 
s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady. 

Článok 7 
Realizácia Diela 

l. Zhotoviteľ pred začatím Stavebných prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky 
povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale 
sú potrebné k zhotoveniu Diela (napr. súhlas k výrubu stromov súhlas, k umiestneniu 
ilúormačných tabúľ, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za 
vytyčovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu Projektovej dokwnentácie a vyjadretú účasttúk:ov 
stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými 
úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených. 

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platných predpisov 
Slovenskej republiky. Pred začatím výkopových prác zhotoviteľ v ~účinno~ti s objednávateľom 
oznámi príslušnému úradu plánovan)· tetmín a rozsah vykonávaných prác v súlade so zákonom 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhlášky Ministerstva h.'Ultúry Slovenskej 
republiky č. 253/201 O Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. Všetky 
cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú 
bezvýhradne maj etkom Slovenskej republiky. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré 
by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo j eho 
znehodnoteniu alebo odcudzeniu a o náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor. V prípade, ak 
archeologický nález spôsobí prerušenie prác na diele, má Zhotovíte!' nárok na predÍženie lehoty 
výstavby o dobu, po ktorú boli práce prerušené. 

3. Ak v súvislosti so začatím Stavebných prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo 
premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto 
Stavebné p1áce Zhotoviteľ podľa Projektovej dokwnentácie dopravného značenia, ktorú si pre 
tento účel spracuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje 
umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich Stavebných prác. 
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4. Všetky Stavebné práce na jestvujúcich vedeniach a zariaden iach vykoná Zhotoviteľ po vydani 
súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za 
dozoru správcu počas vykonávania týchto prác. 

5. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, 
rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorým došlo z dôvodov na strane 
zhotoviteľa, zhotoviteľ je povim1)• takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti 
objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných 
Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných 
zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vyt)'čenia alebo akejkoľvek výšky 
vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. 

7hotoviteľ j e povinný starostlivo udržiavať všetlry smerové a výškové body, zameriavacie 
konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre 
vytyčovanie objektov. 

6. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechan)'ch inžinierskych sieťach a na 
komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, 
konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty 

vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov 
zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov. 

7. Stavebný· dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn: 
a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu Stavebných prác uvedených v Zmluve (pričom za 

rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu 
premerania vykonaných Stavebných prác); 

b) na nevykonanie určitej Stavebnej práce alebo dodávky materiálu; 
c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela; 
d) na zmenu postupu, tenninu uskutočnenia Stavebných prác alebo ich častí. 
V uvedených prípadoch sa bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto 
Zmluvy. Stavebný dozor pritom takýmto pokynom nesmie meniť účel a ciele Projekm 
definované v Zmluve o poskytnutí nenávratného fmančného príspevku, ktorú bude mať 
Objednávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. 

8. Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo ncúčelné, musí 
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie 
vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporuj ú 
právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými Stavebnými 
prácami budú spojené naviac náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Ak takéto Stavebné 
práce ovplyvnia postup Stavebn)•ch prác, Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu Zmluvy 
z dôvodu časového sklzu. 

9. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za 
účasti zainteresovaných osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch 
zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, stavbyvedúceho a ostatných 
zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

l O. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Stavebný dozor o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela. 

11. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade 
s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte 
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stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 314/2004 Z. z. o stavebných výrobkoch (úplné znenie 
zákona č. 90/1998 Z. z.). 

12. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať 
certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na 
vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša 
Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanovil' termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných 
dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na 
odstúpenie od Zmluvy. 

13. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie Stavebných prác 
podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

14. Skuločnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané 
Stavebné práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a 
vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy. 

15. Zhotoviteľ je povinný pred začatím v)·kopov)·ch prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých 
existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím Stavebných prác písonme požiada vlastníkov, 
správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu l vytýčenie a v prípade 
podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené 
s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný 
za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu Stavebných prác na 
t)'chto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť. 

16. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa 
riadneho odovzdania Diela alebo jeho príslušnej častí Zhotoviteľom a prevzatia Diela alebo 
príslušnej časti Objednávatel'om podl'a Článku 8 tejto Zmluvy. ~kutočnosť, že Objednávate!' 
alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané Stavebné 
práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie 
potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy. 

17. Škody preukázane spôsobené Zhotovitel'om realizáciou predmetného Diela mimo staveniska a 
vzniknuté na majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb znáša v prípade preukázania 
Zhotoviteľ. 

18. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených 
tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatol:ne odborne spôsobilých na 
uskutočňovania Stavebných prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi , aby tieto osoby 
bez zbytočného odkladu nahradil nov)'mi. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať. 

19. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej 
dobe vyzvať zamestnancov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na 
Stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej 
látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo 
okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi 
Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si 
u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške l 000 EUR za každý pozitívny v)'sledok 
skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 
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20. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný d~nník v zmysle § 46d zákona 
č. 50/1 976 Z .z. (Stavebný zákon) v aktuálnom znení v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu 
pre Objednávateľa, jednu kópiu pre Stavebný dozor. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, 
zdôvodnenie odchýlok vykonávaných Stavebných prác od Projektovej dokumentácie, údaje 
dôležité pre posúdenie hospodárnosti Stavebn)'ch prác a údaje pre posúdenie Stavebných prác 
c orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný demtik na stavbe trvalo 
prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela. 

21. Záznamy v stavebnom denníh.'U je oprávnený robiť Stavbyvedúci, resp. túm poverená osoba. 
Okrem nich sú oprávnení robiť záznam Stavebný dozor, autorský dozor, orgány štátneho 
stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a nimi prizvané 
osoby. Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú 
práva a povinnosti zmluvných strán. 

22. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, 
ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných 
záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 

23. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, a to najmä zákon č. 124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a iné relevantné predpisy v 
oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, zabezpečiť ku dňu začatia Stavebných prác 
teclmika BoZP s platným oprávnením na vydávanie predmetnej činnosti. Jeho meno bude 
nahlásené tak Objednávateľovi ako aj Stavebnému dozoru pred začatím Stavebných prác na 
stavbe a uvedené v stavebnom denníku. 

24. Zhotoviteľ je povinný do 15 (pätnástich) Kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy 
vypracovaf Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a odovzdať ho Objednávateľovi . 

25. Na plnenie predmetu tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ j e 
povinný pri uzatvorení Zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o 
všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu 
a dátmn narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 4 (ďalej len "Príloha č. 4) tejto 
Zmluvy a obsahuje okrem uvedených údajov aj podiel plnenia zo Zmluvy v percentách 
a stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky. 

26. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne na korešpondenčnú adresu 
Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť Objednávatel'ovi údaje 
o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osohe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Objednávateľ je povinný sa 
písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s 
použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím 
subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí 
do 3 (troch) pracovných dní, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. 

27. Navrhovan)· subdodávateľ musí spÍňat' podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
podľa § 32 ods. l zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na 
vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie 
uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorú má 
subdodávateľ plnif. 
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28. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne na korešpondenčnú adresu 
Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť Objednávateľovi údaje 
o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v ro~sahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zmena nového subdodávateľa 
sa vykoná fonnou dodatku k tejto Zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpísania 
oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasled~júcim po dni j eho zver~jnenia 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (link: 
http://www .crz.gov.sk/). 

29. Ak Zhotoviteľ použije na plnenie zo Zmluvy alebo jej časti akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá 
voči Objednávate l' ovi v celom rozsahu tak ako keby dané plnen1e poskytoval sám. 

30. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať počas celej doby trvania tejto Zmluvy požiadavky normy na 
systém environmentálneho manažérstva alebo iný systém environmentálneho manažérstva 
podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na 
príslušných právne záväzných aktoch Európsk~j únie alebo medzinárodných normách, na ktorý 
vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát, podľa podmienok Verejného obstarávania, 
Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 
zo dňa29. 04. 2020 pod značkou 16449 - WYP, časť ll1.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, 
bod4. 

31. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať počas celej doby trvania tejto Zmluvy požiadavky normy na 
systém manažérstva kvality - bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci minimálne podľa ISO 
45001 , resp. preukázanie inýt.:h dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality
politiky bezpečnosti a ochrany zdravia, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán 
certifikát, podľa podmienok Verejného obstarávania, Výzva na predkladanie ponúk bola 
uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2020 zo dňa 29. 04. 2020 pod značkou 
16449 - \VYP, časť III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 2. 

Článok S 
Odoyzdanie a preberanie Diela 

l. Preberacie konanie zvoláva Stavebný dozor. Dátum a čas preberaciebo konania Stavebný dozor 
písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 7 (sedem) Kalendárnych dní 
vopred. 

2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi 
a) projekt skutočného vyhotovenia na jednotlivé časti Diela na úrovni realizačnej 

dokumentácie (tzn. aktualizovaná technická správa, situácie na podklade gemktického 
zamerania a katastrálnej mapy, pozdÍžne a priečne rezy, detaily a pod.), porealizačné 
geometrické plány vypracované podľa platných technických predpisov v takej podobe, 
aby boli akceptované na zápis do katastra nehnuteľností v zmysle Vyhlášky č. 461/2009 
Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o 
zápise vlastníckych a iných práv k nelmuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
m:skorších pn:dpisov. Projekt skutočného vyhotovenia vrátane porealizačných 
geometrických plánov Zhotoviteľ odovzdá v 6 (šiestich) vyhotoveniach v tlačenej 
podobe a v 6 (šiestich) vyhotoveniach v digitálnej fonnc vo formáte .dgn 

b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnenim, 
c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitý·ch materiálov, 
d) zápisnice o prevereni prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác, 
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e) správu o východiskovej odbornej prehliadke, odbornej skúške elektrických zariadení 
v slovenskom jazyku, 

t) záznam o zaučení obsluhy, 
g) stavebný denník, 
h) plán užívania verejnej práce, 
i) neodvolateľnú bankovú záruku na zádržné platby podl'a Článku 9 bod 6. t~jto Zmluvy. 
Absencia niektorého z dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. 

3. O odovzdaní a prevzatí Diela, alebo ucelený·ch funkčných častí Diela sa spíše Preberací 
protokol, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: 
a) označenie odovzdávanej časti Diela uvedenej v stavebnom povolení a v Projektovej 

dokumentácii, 
b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti Diela, pričom povinnými 

osobami sú najmä Stavbyvedúci, Stavebný dozor, zodpovedný projektant a 
Objednávate l', 

c) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane 
vyhodnotenia t)rchto skúšok, 

d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti Diela, 
e) súpis prípadný·ch vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie, 
f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti, 
g) miesto a čas preberacieho konania, 
h) podpisy zúčastnených osôb. 

4. V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie, 
Objednávateľ Dielo neprevezme. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky 
zistené vady, nedorobky a nedostatky. 

5. O odstráneni vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá Objednávateľ bez 
zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a 
nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole 
odstránené. 

Článok 9 
Záruky za Dielo a zodpovednosť za vady 

l . Zhotovitel' ručí za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, :l.e spÍňa 
projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a platným 
predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 
používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom . 

2. Záručná doba je 60 (šest'desiat) mesiacov a začína plynúť od dátumu vystavenia Preberacieho 
protokolu na Dielo v zmysle Článku 8 tejto Zmluvy. 

3. Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, 
resp. časti Diela, začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa 
považujú za prehraté dňom podpisu Preberacieho pwtokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného 
zákonníka - záväzok Zhotoviteľa je splnený riadne až dňom odstránením všetkých vád 
a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole). 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, a za vady vzniknuté 
počas záručnej doby v prípadoch spôsobených porušením povinností Zhotoviteľom. Ak 
Objednávateľ prevezme Dielo so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní 
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a prevzatí Diela ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe 
v prípadoch spôsobených porušením povinností Zhotoviteľa, má právo na dodatočné bezplatné 
odstránenie týchto vád. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po 
tom, čo ich zistil. 

5. Objednávateľ v oznámení vád popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na 
odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 15 
(pätnástich) Kalendárnych dní od doručenia oznámenia Objednávateľa, ak je to technologicky 
možné. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z vád uvedených v oznámení vád v určenej lehote 
alebo dohodnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom 
tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom je viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými 
v tejto Zmluve. Právo Objednávateľa na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstránenie vád 
Zhotoviteľom tým nie je dotknuté. 

6. Zhotoviteľ je poviimý k vydaniu Preberacieho protokolu na celé Dielo predložiť neodvolateľnú 
bankovú zábezpeku na záručné opravy vo výške l% z celkovej ceny Diela (zmluvnej ceny bez 
DPH) splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela 
v záručnej dobe. Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej záručnej 
doby. Poskytnutie bankovej zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 
a nás!. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Banková 
záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 
zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradenim 
peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí 
peňažnú swnu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak 
Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Do záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia 
príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy 
Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránetú vady Diela alebo 
jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová záručná doba. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím 
osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len "poistenie 7.odpovednosti za 
škodu") v minimálnej výške zmluvnej ceny podl'a Článku 5 bod l tejto Zmluvy počas celej 
doby realizácie Stavebných prác. Zhotoviteľ do 5 (piatich) Kalendárnych dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce 
uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie 
zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ poviimý udržiavať do dátumu odovzdania a prevzatia 
Staveniska. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, 
zničenim alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktoré sú pričítateľné Zhotoviteľovi. 

8. Zhotoviteľ je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny podl'a Článku 5 bod l tejto 
Zmluvy po celú dobu výstavby do odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom pre prípad 
poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo in)rch škôd. 

9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 (piatich) 
Pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa 
o spôsobe riešenia poistnej udalosti. 

lO. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné 
zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Ak Zhotoviteľ pomší povinnosť dohodnúť 
a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží 
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Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto p1ipadoch uzatvoriť 
a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené 
si uplatniť u Zhotoviteľa . 

11. Poistenie pod l' a bodov 7 až l O tohto Článku Zmluvy musí kryť: 
a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým 

z akejkoľvek pričiny odo dňa začatia Stavebných prác na stavenisku až du ukončenia 
odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, 

b) Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek 
osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým 
došlo následkom v)rstavby a dokončenia Diela a odstraňovania vád Diela a voči všetkým 
nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré 
v súvislosti s tým vzniknú, 

c) Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich 
z realizácie tejto Zmluvy. 

Článok 10 
Zodpovednosť za škodu, sankcie 

l. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné zhotovenie Stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy. 

2. Strany zmluvy sú zodpovedné za škodu spôsobenú druhej Strane zmluvy porušením povinností 
v zmysle tejto Zmluvy a príslušných zákonných ustanovení, pričom sa dohodli na vylúčení 
možnosti liberácie v zmysle ustanovenia§ 373 Obchodného zákonníka voči škode spôsobenej 
zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi . Strany zmluvy sa zaväzujú k vyvinutiu maxímálneho 
úsilia na predchádzanie škodám a na minimalizáciu vzniknutých škôd. V rámci tejto 
prevenčnej povil111osti sú Strany zmluvy povinné najmä rešpektovať vzájonmé zadania, 
pokyny a odporučenia, ktoré sú výmamné z hľadiska plnenia predmetu Zmluvy. 

3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s uskutočnením Stavebných prác v lehote podl'a Článku 4, 
bod l tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný, a to aj opakovane, uhradiť Objednávateľovi na 
základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške l 000 (tisíc) EUR, a lo za každý, aj začat)', deň 

omeškania. Zhotoviteľ je povil111ý zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej 
v písomnej výzve Objednávateľa. 

4. V prípade omeškania Zhotoviteľa s uvoľnením a vyprataním Staveniska v lehote podľa tejto 
Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný, a to aj opakovane, uhradiť Objednávateľovi na základe jeho 
výzvy zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR, a to za každý, aj začatý, deň omeškania. 
Zhotoviteľ je povil111ý zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej 
výzve Objednávateľa. 

5. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád na Diele počas záručnej doby v lehote 
podl'a Článku 9, bod 5 tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinný, a to aj opakovane, uhradit' 
Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške l 000 (tisíc) EUR jednotlivo 
za každú vadu a za každý deň omeškania so splnením tohto záväzku až do dňa, kedy budú vady 
Diela odstránené. 

6. V prípade omeškania s úhradou ceny za Dielo, resp. jej časti podľa tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ 
právo na úroky z omeškania vo výške určenej príslušným právnym predpisom, a to zo sumy 
dlžnej ceny za Dielo, resp. jej časti. 
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7. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo na náhradu škody v rozsahu, v 
akom škoda presahuje výšku zmluvnej pokuty. 

Článok ll 
Odstúpenie od Zmluvy 

1. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ má záujem len na riadnom a úplnom 
plnení zo strany Zhotoviteľa, t.j. na riadnom dodaní kompletného Diela vykonaného v zmysle 
predloženej Ponuky, podľa podmienok mčených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve. 
Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie skutočnosť, že odovzdanie čiastkového a/alebo neúplného 
plnenia (časti Diela) zo strany Zhotoviteľa, nemá pre Objednávateľa hospodársky význam. 

2. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a násl. 
Obchodného zákonnika. V prípade odstúpenia zo strany O~jednávateľa alebo Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané Stavebné práce odsúhlasené 
Stavebným dozorom a náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s realizáciou Diela do 
dňa odstúpenia od Zmluvy. 

3. Strany zmluvy sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy 
a) v prípade jej podstatného porušenia, ak Strana zmluvy, ktorá Zmluvu porušila, napriek 

písomnej výzve druhej Strany zmluvy v primeranej lehote neprestane po1ušovať Zmluvu 
a nevykoná nápravu , 

b) z dôvodu nemožnosti jej plnenia, 
c) ak Zhotoviteľ bude vlastn)1n zavinením v omeškaní s plnením Zmluvy o viac ako 

l O (desať) Prat:ovných dní, alebo ak Zhotuvild' preukázateľne a zavinene uskutočnil 
nekvalitné Stavebné práce. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa 
zaplatiť zmluvnú sankciu z omeškania plnenia, 

d) dôjde k naplneniu podmienok ustanovenia § 19 Zákona o verejnom obstarávaní, 
e) Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ porušujú povinnosť zápisu v zmysle ustanovenia 

Článku 12 bod 6. tejto Zmluvy, 
f) Zhotoviteľ poruší povinnosť zamestnávať dlhodobo nezamestnané osoby v zmysle 

ustanovenia Článku 12 bod 17. tejto Zmluvy, 
g) v iných prípadoch výslovne uvedených v tejto Zmluve. 
Ak vzhľadom na povahu porušenia Zmluvy, nie je náprava možná, pre možnosť odstúpenia 
n.ie je výzva potrebná. 

4. Porušenie Zmluvy podl'a bodu 3. tohto Článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka. 

5. Za podstatné porušenie Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje neuhradenie splatných 
nárokov Zhotoviteľa do 30 (tridsiatich) Pracovných dní po lehote splatnosti . 

6. Odstúpenie je účiimé doručením písomného prejavu vôle o odstúpeni od Zmluvy druhej Strane 
zmluvy. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zo Zmluvy, ktoré Strany 
zmluvy nadobudli pred dňom doručenia písomného prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy. 

7. Odstúpe1úm od Zmluvy nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu v zmysle Článku lO tejto 
Zmluvy. 
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Článok 12 
Osobitné ustanovenia 

l. Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom Zmluvy sa stáva súčasťou Systému finančného 
riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so 
Systémom fmančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre 
programové obdobie 2014-2020 v platnom znení. 

2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly 
orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF") a podl'a článku 72 
a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre 
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320-469 (ďalej len "Nariadenie č. 
1303/2013") a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podl'a Zákona 
o príspevku poskytovanom z EŠlF a po dl' a článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon 
kontroly. 

3. Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že strpí výkon kontroly a vnútorného auditu a 
vytvorí vhodné podmienky a poskytne súčinnosť na ich vykonanie nasledovnými orgánmi: 
Útvaru kontroly Ministerstva obrany SR a Ministerstva financií SR, Najvyššiemu kontrolnému 
úradu Slovenskej republiky, príslušnej Správe finančnej kontroly, Útvaru vnútom6ho auditu 
Ministerstva obrany SR a Ministerstva financií SR a Odboru kontroly/dozornému orgánu 
verejného obstarávateľa; v prípade porušenia tejto povinnosti môžu byt' Zhotoviteľovi uložené 
pokuty v súlade so zákonom 6. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o f"mančnej kontrole a vnútornom 
audite"). 

4. Každá zo Strán zmluvy je oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu povinnosti 
mlčanlivosti v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho 
orgánu alebo právnymi predpismi SR, vrátane zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "Zákon o prístupe k informáciám"). Pred takým sprístupnením informuje o požiadavke 
na sprístupnenie druhú Stranu zmluvy a vykoná primerané opatrenia potrebné na ochranu 
dôverných informácií druhej Strany zmluvy. Dotknutá Strana zmluvy je v prípade takéhoto 
sprístupnenia povinná neodkladne na výzvu druhej Strany zmluvy označiť údaje a inforn1ácie, 
ktoré tvoria predmet jej obchodného tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť sprístupnené. 

5. Dôvernými informáciami nic sú informácie, ktoré sa bez pomšcnia Zmluvy stali verejne 
známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od dmhej Strany zmluvy a informácie, 
ktorých používanie upravujú osobitné predpisy. 

6. Zhotoviteľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov) a subdodávatelia 
podľa zákona č . 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o registri partnerov 
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verejného sektora"), ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, musia byť v čase 
uzatvorenia Zmluvy v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v zmysle Zákona o registri 
partnerov verejného sektora. Objednávateľ neuzatvorí túto Zmluvu so Zhotoviteľom, ak v čase 
uzatvorenia Zmluvy nebude mať on alebo jeho subdodávatelia podľa Zákona o registri 
partnerov verejného sektora splnenú podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora 
v zmysle ustanovenia § ll ods. l Zákona, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v zmysle 
Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo ak Zhotoviteľovi hude uložený zákaz 
účasti podľa ustanovenia § 182 ods. 3 písm. b) Zákona. 

7. lhotovitd' má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek 
situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie Zmluvy. Konflikt záujmov by 
mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej 
spriaznenosti, roditm)·ch či citov)•ch väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo 
spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia Zmluvy, musi byť 
bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ 
okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie. 

8. Zhotoviteľ je povinn)' zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a 
efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami . Podrobnejší rozsah Diela 
zhotoveného Zhotoviteľom a povinností Zhotoviteľa je stanovený v ostatných ustanoveniach 
Zmluvy a vo Verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré 
by mohli ohroziť jeho nezávislosť alebo nezávislosť svojich zamestnancov. 

9. Zhotoviteľ je povinn)' konať lojálne a nestranne a v súlade s pravidlami alebo etickým 
kódexom svojej profesie a s primeranou diskrétnosťou. Predovšetk)rm je povinný zdržať sa 
vydávania akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa Projektu alebo Diela bez 
predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Nesmie sa zapájať do žiadnych aktivít, ktoré sú 
v rozpore s jeho povinnosťami podľa tejto Zmluvy. Nesmie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa žiadnym spôsobom zaväzovať, a o tejto svojej povinnosti je povinný 
infom1ovať tretie strany. 

10. Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, štatistiky, 
výpočty a iné obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo ním pripravené pti plneni tejto 
Zmluvy sú výhradným vlastníctvom Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný po ukončení 
ZmJuvy odovzdať všetky uvedené dokumenty a údaje Objednávateľovi, môže si ponechať 
kópie uvedených dokumentov a údajov, nesmie ich však bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa používať pre účely nesúvisiace so Zmluvou. 

ll. Zhotoviteľ nesmie zverejňovať články týkajúce sa Diela alebo odkazovať na ne pri vykonávani 
Diela pre tretie osoby, a rovnako nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa odtajniť získané inf01mácic. 

12. Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, 
ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol 
vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, 
rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. 
Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne 
oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky 
opatrenia potrebné na jeho ukončenie. 
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13. Objednávateľ si vyhradzuje právo ov~riť, či :sú uvedené opatrenia primerané, a v prlpade 
potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatreni v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ 

zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci a subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť 
ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 12. tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ 
okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho 
zamestnanca a/alebo subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený. 

14. Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, k.loré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. 

15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 
a) nepredložil ani nepredloží ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej by mu na základe Zmluvy 

mohla vyplynúť nejaká nenáležitá výhoda, 
b) sa nesnažil a ani sa nebude snažiť o získanie žiadnej nenáležitej finančnej alebo hmotnej 

výhody v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudelí, nevyhľadával a ani 
nevyhľadá či neprijal a ani neprijme, ak by bola takáto výhoda založená na nezákonnom 
postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a predstavovala by stimul alebo 
odmenu spojenú s plnením Zmluvy. 

16. Zhotovi tel' písomne postúpi všetky príslušné záväzky uvedené v tomto Článl..'U Zmluvy svojim 
zamestnancom, ako aj tretím stranám podieľajúcim sa na plnení Zmluvy. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zamestnať počas celej doby realizácie Stavebných prác minimálne 
3 (tri) dlhodobo nezamestnané osoby, ktoré po dobu viac ako 6 (šesť) mesiacov ku dňu 
uzavretia tejto Zmluvy neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou po aktivačnej činnosti 
alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody o 
pracovnej činnosti. Zhotoviteľ do 5 (piatich) Kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie pracovného pomeru 
v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov a súčasne 
doklad o vyradení takejto osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade 
práce v zmysle platných právnych predpisov. Výmena týchto dlhodobo nezamestnaných osôb 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neprípustná. V opačnom prípade 
je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

18. Zhotoviteľ môže navrhnúť nahradenie dlhodobo nczamcstnanej osoby podľa bodu 17 tohto 
Článku Zmluvy v nasledovných prípadoch: . 
a) v prípade smrti, 
b) choroby alebo úrazu dlhodobo nezamestnanej osoby, ktoré sú prekážkou tomu, aby 

Zhotoviteľ prostredníctvom tejto osoby riadne zhotovoval práce, 
c) ak sa náhrada dlhodobo nezamestnanej osoby stan<:: nt:vyhnutnou z akýchkoľvek iných 

skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď a pod.). 

Článok l3 
Doručovanie 

l. V prípade, ak si majú Strany zmluvy niečo písomne doručiť (ďalej len "Zásielka"), budú 
Zásielku doručovať na adresu druhej Strany zmluvy uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na 
inú adresu písomne oznámenú druhej Strane zmluvy (ďalej len "Korešpondenčná adresa"). 
Strany zmluvy sa dohodli, že Zásielk-y adresované Objednávateľovi budú Zhotoviteľom 
doručovan6 na Korešpondenčnú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tej to Zmluvy. 
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak Zmluva dovoľuje doručovať niektoré Zásielky aj 
elektronickou formou, budú Zmluvné strany Zásielku doručovať na e-mailovú adresu druhej 
Strany zmluvy uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 
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2. V prípade, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na Korešpondenčnú adresu podľa bodu l. tohto 
Článku Zmluvy, považuje sa Zásielka za doručenú 3. (slovom: tretím) Kalendámym dňom odo 
diia jej vrátenia odosielajúcej Strane zmluvy, a to aj vtedy, ak sa Zmluvná strana, ktorej je 
Zásielka adresovaná, o nedoručení Zásielky nedozvie. V prípade doručovania Zásielky 
elektronickou formou podľa poslednej vety bodu l. tohto Článku Zmluvy, ak sa Zásielku 
nepodarí doručiť na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 
považuje sa Zásielka za doručenú 3. (slovom: tretím) kalendárnym dňom odo dňa odoslania 
takejto Zá<;ielky na e-mailovú adresu druhej Strany zmluvy uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznámiť zmenu Korešpondenčnej adresy a/alebo 
e-mailowj adresy na doručovanie Zásielok. 

Článok 14 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

l. Táto Zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpisu Stranami zmluvy a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zver~jnenia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2. Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona o prístupe 
k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spoj ení s 
ustanoveniami § 271 ods. 2 a§ l ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/ 1991 Zb. v 
znení neskorších predpisov) a s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (7ákona č . 

40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy 
vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje 
pisomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúct:j za Zhotovild'a) na zvert:jnenie jej 
údajov v tejto Zmluve, v jej prílohách a dodatkoch a to zverejnenie Objednávateľom počas 
trvania jeho povinnosti podľa ustanovení § 5a a § 5b zákona o prístupe k informáciám. Tento 
súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 

3. Strany zmluvy vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu podpisujú, sú plne oprávnené a 
spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Stranu zmluvy, za ktorú tieto 
osoby konajú. 

4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Strany zmluvy vyhlasujú, že sa na práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto Zmluvy nevzťahujú žiadne všeobecné zmluvné/obchodné podmienky 
Zhotoviteľa. 

S. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky a žiadna jej časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretieh 
osôb. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to : 
Príloha č. l : Projektová dokumentácia stavby vypracovanej spoločnosťou JMF Holding, 

s.r.o. , Južná trieda 1566/41 , 040 Ol Košice, 
Pdloha č. 2: Ocenený výkaz výmer vrátane prehľadu ekvivalentných výrobkov a zariadení 

použitých pri ocenení Diela (Rozpočet) , 

Príloha č. 3: Záväzný harmonogram uskutočnenia predmetu Zmluvy, 
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov, 

Príloha č. 5: RM.hodnutie Okresného úradu Malacky č.j. : OU-MA-OSZP-
2019/009496/260 zo dňa 24. 06. 2019. 

Strana 21 z 23 



7. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) identických rovnopisoch v rozsahu 23 (dvadsaťtri) 
strán, pričom 3 (tri) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre Zhotoviteľa. 

8. Zhotovi teľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek pohľadávky založené na tejto 
Zmluve. 

9. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékol'vek svoje pohľadávky voči 
Objednávateľovi. 

1 O. Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je úči1mé a platné 
podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo 
podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v 
rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i 
naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožitel'nosti alebo 
neplatnosti budú Strany zmluvy v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo 
doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu jej zámerov z W'adiska tejto 
nevymožiteľnosti alebo neplatnosti. 

ll. Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce z tej to Zmluvy alebo v spojení s ňou alebo 
porušenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy (ďalej aj len ako "spor" v príslušnom gramatickom 
tvare) sa vyriešia a s konečnou platnosťou sa o nich rozhodne tak, ako to určuje tento Článok 
tejto Zmluvy. Strany zmluvy sa v dobrej viere pokúsia vyriešiť akýkoľvek spor rokovaním bez 
toho, aby sa uchýlili k súdnemu konaniu. V prípade sporu je každá Strana zmluvy povinná 
doručiť illuhej Strane zmluvy písomné oznámenie (ďalej aj len ako "oznámenie o spore" v 
príslušnom gramatickom tvare), v ktorom navrhne, aby sa Strany zmluvy pokúsili vyriešiť spor 
rokovaním. Ak sa spor do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia oznámenia o spore 
nevyrieši, spor sa na písomný návrh jednej zo Strán zmluvy predloží súdu. 

12. Strany zmluvy vyhlasujú, že spory, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so Zmluvou 
alebo právnym vzťahom Zmluvou založeným, sa budú 1iešiť pred vecne a miestne príslušným 
súdom v Slovensk~j republike. V prípade, ak by pod l' a zákona č. 97/ 1963 Zb. o 
medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, podľa 
nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávania výkone rozsudkov v občianskych 
a obchodných veciach alebo podfa in~j právnej normy, zákona alebo medzinárodnej zmluvy 
upravujúcej príslušnosť súdov pri sporut.:h s cudzím prvkom, nebol príslušným súdom súd 
Slovenskej republiky, príslušným súdom bude podľa dohody Strán zmluvy Okresný súd 
Zvolen, Jozefa Kozáčeka 19, 960 O l Zvolen, Slovenská republika. 

13. Okrem definovaných pojmov uvedených v tejto Zmluve, ak je v tejto Zmluve použitý 
defmovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v 
príslušnej definícii. Ak z kontextu nevyplýva inak, v tejto Zmluve: 

a) každý odkaz na osobu ( '-Tátane Strany zmluvy) zahŕňa aj j ej právnych nástupcov ako aj 
postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkrni alebo 
nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade s touto Zmluvou, t~j Strany zmluvy, do 
práv alebo povinností ktorej vstúpili; 

b) každý odkaz na akýkol'vek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho 
dodatkov a iných zmien, vrátane novácií. 

14. Táto Zmluva a právny vzťah ňou založený sa riadi výlučne právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, a to aj v prípade, ak by podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve 
súkromnom a prucesnom v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia Rady (ES) 
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č. 593!2008 o rozhodnom práve pre zmluvné alebo podľa inej právnej nonny. zálcon:a 
alebo medzinárodnej zmluvy upravujúcej voľbu rozhodného práva, nebolo dané ako rozhodné 
právo Slovenskej republiky. Strany zmluvy sa dobodli, že použitie akébokoľvek 
ustanovenia ktoréhokol'vek právneho predpisu Slovenskej republiky alebo Európskej únie, 
ktoré nie je kogentné, vylúčené v rozsahu, v ktorom by j ebo použitie mohlo meniť 
výimaJrn alebo tejto Zmluvy. 

15. Zmluvný vn'ah založený touto 7.mh,vou sa spmvuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

l 6. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písol1111ých a očíslovaných 
dodatkov k tejto Zmluve podpísan)mi obidvomi Stranami zmluvy a v súlade s § 18 o 
verejnom obstarávaní. 

17. Strany zmluvy vyhlasujú, že sí túto Zmluvu jJrečítali, jej obsahu porozumeli a 
táto Zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že neho la uzatvorená v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok. 

V Pliešovciach dňa 05. 

Objednávateľ: 
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V Poprade dňa 28 102Z 

Zhotovitd': 

akciová spoločnosť Popr11d 
Ivan Ondko, predseda predstavenstva 



Príloha č. l Projektová dokumentácia stavby vypracovanej spoločnosťou JMP Holding, s.r.o., 
Južná trieda 1566/41,040 Ol Košice. 

Projektová dokumentácia stavby vypracovanej spoločnosťou JMP Holding, s.r.o., Južná trieda 
1566/41, 040 Ol Košice (ďalej aj ako "DSP" alebo "Projektová dokumentácia"), ktorá tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy avšak sa k nej neprikladá. 



Príloha č. 2: Ocenený v)·kaz výmer vrátane prehľadu ekvivalentných výrobkov a zariadení 
použitých pri ocenení Diela (Rozpo~t:t) 



Kód: 

JKSO: KS: 
Miesto; okr. Malacky Dátum: 

Objedn:ivat<tť: rčo: 
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. rčo D?H: 

Z11otvvitel~ IČO: 
ARP ROG, akciová spoločnosť Poprad IČO DPH: 

ProjeKtant: 
IČO Dľľl: 

Spracovateľ: IČO: 
IČO DPij; 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

DP-l základná z 2 159 464,5700 

·············-···· -·--······-- ---··· ----·····-· 

: 
jDátum a podpis: [. 
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2159464,5652 
0,0000 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: 

Stavba: PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA BALÁŽOVOM POTOKU 

Miesto: okr. Malacky 

Objednávatef: 

Zhotov! tel': 

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 

Kód Objekt 

1) Náklady z rozpočtov 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

2 159 464,5652 2 591 357,4752 

2 159 464,5652 2. 591 357,4752 

0,0000 0,0000 

2 159 464,5652 2 591 357,4752 



Stavba: PROTI POVOD NOVÉ OPATRENIA NA BALÁŽOVOM POTOKU 

JKSO: 
Mfesto: ai<L Malacky 

Objednávateľ: 

Voje:nsk€< léSy a majetky SR, š.p. 

Zhotoviteľ: 

ARPROG, akdová spoločnost Poprad 

Prcjektant: 

Spracovateľ: 

0 oznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

CiPH :základná 

s DPH 

2G,OC% 2159 464,5652 

v EUR 

Pečíatka Dátum a podp=is~: __ 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
ICO DPH: 

IČO: 
:ČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

li: O: 
IČO DPH: 

1159 464,5652 
0,0000 

2 591 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: PROTI POVODŇOVÉ OPATRENIA NA BALÁŽOVOM POTOKU 

Objekt: 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 

Kód - Popis 

1} Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemné práce 

2 - Zakladanie 

4 - Vodorovné konštrukcie 

5 - Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

VRN -Vedľajšie rozpočtové náklady 

2) Ostatné náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Cena celkom [EUR) 

2 159 464,5652 

2 060 814,5652 

503 776,7734 

1 296 920,8000 

14 817,8448 

211 948,6500 

28 289,2430 

5 061 ,2540 

98 650,0000 

0,0000 

2 159 464,5652 



l 

ROZPOČET 

Stavba: PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA BALÁŽOVOM POTOKU 

Objekt: 

Miesto: 

Ob jed ná va teľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

okr. Malacky 

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 

Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemné práce 

,-----,- --
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 1 O m s 

1 115101205 priemerným pritokom lit rov 7a minútu nad 4000 
l do 8000 l 

2 115006112 
:ŽI'ab drevený na pneved. vody š. do 4 m s tesn. 
škár plech 

3 115101305 
Pohotovosť čerpacej sústavy do1 Om nad 4000 
I/min do 8000 I/min -- ---

4 112.2703602 
Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných 
nádrží 

5 1124403101 Výkop vodo toku do 3 m horn. 5 do 1 000 m3 

6 162253101 
Vodorovné premiestnenie n~nosu nad 40 kP a na 
vzdialenosť nad 20 - 60 m 

--- - - ~ ~ 

7 162253901 
Príplatok k cene za premiestnenie nánosu za 
každých ďalších i začatých 40m nad 60m 

-- -- --
l Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine 

8 
l 

182101101 
triedy 1-4 

l Vodorovne premiestnenie výkop ku po spevnenej 
9 162501131 ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 2500 m 

10 167101102 
Nakladanie neurahnutého výkopku z hornin tr.1-
4 nad 100 do 1000 m3 

11 180402112 Založenie trávnika výsevom 
- -- - -- ~ 

12 5720001 -1 Osivá tráv - semená pa rkovej zmesi 

13 184802211 Chemické odburinenie pôdy postrekom naširoko 

14 1 2523100001 Postrekový prípravok nél ničenie burín 

15 171209000 poplatok za skládkovonie odpadu 

2 - Zakladanie 

16 231943213R 
Steny baranené zo štetovníc z terénu 
zabaranenie na dlzku do 10m 

1-r-
17 134422ZOOOR Profil plastový hrubý na štetovnice 

18 289971 R 
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, sklon nad 
1 : 2,5 do 1 : 1 

- --- - -

4 - Vodorovné konštrukcie 
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Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

MJ Množstvo 

hod 4 480, 000 

m 220,000 

deň 280,000 

m3 39 524,000 

m3 2 253,100 

m3 39 524,000 

-
m3 39 524,000 

m2 55 680,000 

m3 39 524,000 

m3 39 524,000 

m2 45 350,000 
~ 

kg 849,279 

m2 45 350,000 

l 15,950 

t 356,400 

m2 14 860,000 

m2 14 860,000 

m2 55 680,000 

J.cena [EUR] 

16,8700 

100,0000 

12,2400 

1,0000 

3,1100 

1,0000 

-
0,5000 

1,6400 

2,5000 

0,7100 

1,2600 

- --
8, 5300 

o, 1500 

114,3500 

16,1500 

34,0000 

39,0000 

3,8100 

-

Cena celkom [EUR] 

2 159 464,5652 

2 060 814,5652 
503 776,7734 

75 577,6J 

22 000,0000 

3 427,2000 

39 524,0000 

7 007,1410 

39 524,0000 

19 762,0000 

-

91 315,2000 

98 810,0000 

28 062,0400 

57 141, 0000 

- - -
7 244,3499 

6 802,5000 

1 823, 8825 

5 755,8600 

1 296 920,8000 

505 240,0000 

579 540,0000 

212 140,8000 

---

14 817,8448 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] l ---- -r- - - --
Oprava železobet. priehradnej konštrukcie, 1 9 011 ,42281 19 325322112 odberné veže, výpuste, šachty, objem opravov. 44,280 203,5100 
miest do 3m3, betón vodostav. C 30/ 37 

20 4513117R 
Podklad z prostého betónu vodostavebného C 

mz / 486,300 11 ,9400 5 806,42201 
ZS/ 30 vo vrstve hr. do 100 mm 

- - -

5 - Komunikácie 211 948,6500 

21 593737R 
Schodiskový prfabrikát · atyp (dodávka a 

ks 15,000 1 265,5000 18 982,5000 
montáž) 

zz 592Z404R 
šachtový prefabrikát · mních - atyp (dodávka a 

ks 15,000 z 980,Z500 44 703,7500 
montáž) 

r-- - - -- - - - - -- -- ---
l 

Podklad z mechanicky spevneného kameniva s 

23 564972121 rozprest retím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mz 8 580, 000 1Z,OOOO 102 960,0000 

mm 

24 583435440 
Kamenivo drvené hrubé frakcia 16·32 STN EN 
1Z620 + A1 , STN EN 13242 + A1 

t 5 662,800[ 8,0000 45 30Z,4000 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28 289,2430 

25 917832111 Osadenie melioračnej tvárnice do lôžka I m 648,9001 5,5100 3 575,4390 

26 5924600027 Melioračná tvárnica 500x500x100 mm mz 152,400 15,1900 2 314,9560 
l 

Stavidlové tabule z fošní niil drážku spojených l 
Z7 93L956Z21 

priečkami , s ocerovými pásmi ukončenými l m2 
30,800 149,5100 4 604,9080 

oknom, s ochranným náterom z dubového 

dreva, hr. 80 mm 

Zálievka kotevných skrutiek, oceľových 

28 93645711Z 
konštrukcií, rôznych dutín a poc!.betónom 

m3 1,200 130,2100 156,Z520 
vodostiilvebným, objemu jednot livo nad 0,01 do 

l 0,25 m3 

l Búranie konštrukcií vodných stavieb s naložením 

vybúraných hmôt a sutiny na doprav. 

29 960321271 
prostriedok alebo odprataním na hromiildy do 

m3 47,3ZO 150,0000 7 098,0000 
vzdialenosti 20 m murovaných z kameňa alebo 

tehál, dlažieb z kameňa, prostého alebo 

prekladaného betónu za železobetónu l 
30 9780271 12 

Odstránenie cementových omietok hrúbky do 40 
m3 12,650 5,5200 69,8280! 

mm v Šiilchtách, studniach alebo obtokoch 

Vodorovná doprava sutiny a vybúr. hmôt bez 

31 97908Z315 naloženia, s vyložením a hrubým urovnaním, po t 356,400 .3,4500 1 229,5800 
suchu na vzd1al.do 3000 m 

32 97908Z319 
Prírlatok k cenám po suchu za každých ďalšieh 

t 356,400 0,2000 71,2800 
l aj začatých 1 000 m 

l Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou 

8 723,00001 33 811421111 v otvorenom výkope v sklone do 20 % DN soo m Z68,400 32,5000 

(vrátane dodávky materiálu) 

34 936501111 Limnigrafická lata osadená v akomkoľvek sklone ks 8,000 55,7500 446,0000 

99 - Presun hmôt HSV 5 061,2540 3r. Presun hmôt pre pozemné komun1kác1e s 

l 
998223011 krytom dláždeným (8Z2 2.3, 8Z2 5.3) akejkoľvek t 1 745,Z60 2,9000 5 061 ,Z540 

l d(žky objektu 

VRN - Vedl'ajš1e rozpočtové náklady 98 650,0000 
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou l 

8 soo,oooo
1 

36 000300016 určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, eur 1,000 8 800,0000 

staveb. objektu 

37 000400022 
Projektové práce - stavebná časť, náklady na 

dokumentadu, manipulačný poriadok stavby 
eur 1,000 55 000,0000 55 000,0000 

38 OOO&OOOZ4 
Zariadenie staveniska · prevádzkové dopravné 

eur 1,000 Z8 000,0000 28 000,0000 
značenie po stavenisku 
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PČ Typ Kód Popis M.J Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 
- -

39 000600042 
Zariadenie staveniska - sociálne sociálne 

1,0001 3 700,00001 3 700,0000 
zariadenia 

eur 

40 001000014 
lnžinier>ka činnosť · dozory koordinátor BOZP 
na stl!venisku eur 1,oool 3 150,00001 3 150,0000 
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Príloha č. 3 Záväzný harmonogram uskutočnenia predmetu Zmluvy 
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Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľ ov 

P. 
č. 

L 

2. 

Zoznam subdodlivatel'ov 

ARPROG, akciová spoločnost' Poprad 
Hodžova 329213, 058 Ol Poprad 
36168 335 

uskuto('!lení predmetu Zmluvy (zhotovení Diela) 

sa budú podieľať nasledovní snbdodávatclía:* 

Mslo álebo dólurr, 
ad:resa pob)rtu Podiel 

ŕncno aleba rufzov Predmet 
subdodávaťel~a; 

"a dätum narodenia 
S\lOdoilá'{Ok 

Adresa sídla a.lebo konať 

Geopl:ln, spot 
s.r.o., L. Svobodu 

36 31693598 % Geodetické 
4885)91 

s.r.o. 
Okoličianska 1201120, 

03 104 03 Liptovský 
Hlavný 

Liptovský Slovenská republika, 0)5% 
Mikuláš, nar. 21.03.1975 36399621 stavbyvedúci 

Slovenská 

Za spoločnosť ARPROG, akciová spoločnos!' Poprad: 



Príloha č. S Rozhodnutie Okresného úradu Malacky č .j.: OU-MA-OSZP-201 9/009496/260 zo 
dňa 24. 06. 2019. 



odbor starr;s:Ev~Jsli u životné l"'"''ín:d;t: 
Zilhorácla 2'í42/60A, \ili! 26 Malatlk} 

ozhodnutíe 

staros~lí'VO!Ií o životné prostredie v ~S, ods. l, zál;on;ač. 525!2003 Z.z. o 
:t1vntrté oros;tredie a o :r..meoe a niektorých =""'"' 

§ 61 
o v znení neskorších predpisov Jwui"'' 

zákon} a špecíalny suwebný § 120 zäkona č. -'Oil976 Zb, o územnom nlánovení 
stavebnom v znení neskor!lích s § a 
zálkona č, konaal konaní vo vcd 

povolenie 

040 Ol Ko!líce. 

Všeobecné prn~mienky: 
a) Predmetom stavby je riešenie protipovodňovej ochrany urbanizovaných území nachádzajúcich 

sa na Ba!ážovom potoku, !cú. Malacky, tbrmou tekonštrllkcie a úpravy Jestvujúcich hrádzi 
súslavy tzv. Marhečských rybníkov a to aby mohla b:1' využitá aj na protipc)vO<iňovú 

vo ŕbnne 

jCS\VUiÍÚ(:e ffillÍOÍly bude pOtrebné mruchy budú 
km1litr1Jk•:iP. napojené potrubia pre budú /21cbované rozmerov brehu vá 

"!'""" pri mníchoch bude riešená vo forme pokládky melioračnej dlažby a f!Íčasťou mníchov 
bude aj betónové schodisko. 
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Štetovnicové steny: 
- plastové štetovnice zabaranené do bÍbky 4m z dôvodu zníženia priesakov telesom hrádzí a pre 
potrebu 7..achovania určitej dotácie podzemných vôd pre jelšové spoločenstvá. 
Hradiace konštrukcie: 
- vzhľadom na značnú opotrebo\·anosť a čiastočnú degradáciu jestvujúcich konštrukcií je 
porrebné tieto v plnom rozsahu nahradiť novými, vrátane vodiacich a manipulačných prvkov. 
Úprava hrádzí: 
Vzhľadom na degradáciu hrádzí bude potrebná ich úplná obnova do pôvodného tvarového 
riešenia (dohmutím materiálu z okolia hrádzí) a ich následnou svahovou úpravou so 
zatrávnením, koruna hrádze bude riešená vo forme drveného kameňa pre umožnenie prístupu na 
hrádze. 
Úprava dna rybníkov: 
- dno každého z rybníkov bude potrebné prečistiť a materiál použiť buď na rozšírenie 
hrádzového telesa, alebo na vytvorenie zvýšeného dna v miestach pre potrebu mokraďových 
spoločenstiev. 
Meranie: 
- každý z rybníkov bude musieť by( vybavený vodomernou latou osadenou na manipulačnom 
objekte, v prípade požiadaviek z pohľadu technicko-bezpečnostného dohľadu bude súčasťou 
nových manipulacnýcb poriadkov po uskutočnení stavby aj projekt meraní, ktorý bude 
reflektovať tieto požiadavky. 

c) Stavba sa uskutoční na pozemku reg . .,C" par. č. 5620, 5621, 5622. 5623. 5626, k.ú. Malacky. 
d) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozbodnmia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na 
základe povolenia stavebného úradu. 

e) Na dokončenie stavby sa určuje lehota- 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

l) Stavba bude uskutočnená dodávatel'sky. 

Povinnosti stavebníka: 
l. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 
2. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a príslušné technické normy. 

3. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. l písm. d) stavebného zákona ohlásiť stavebnému 
úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie 
stavby oprávnenou osobou. 

4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť tunajšiemu 
úradu začatie stavby a podl'a § 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona použiť na povolenú 
stavbu vhodné stavebné výrobky. 

5. Pri stavebných prácach nedôjde k výrubu a ani poškodeniu priľahlých lesných porastm·. 
6. Na pril'ahl)•ch lesných pozemkoch nebudú vytvárané skládky so stavebn)rm materiálom 

a stavcbn}m odpadom. 
7. Pri výstavbe dodržať protipožiarne predpisy - nevytvoriť podmienky k vzniku požiaru na 

lesných pozemkoch. 
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8. V zmysle § 56 vodného zákona je vlastník povinný pri zmene \'odnej stavby aleho jej 
využitia, či zástavby v dotknutom území pod vodnou stavbou. dať preskúmať určenú 
kategóriu vodnej stavby aktualizovan)'m odborným kategorizačným posudkom. 
vypracovru1ým prostredníctvom štátnej organizácie. powrenej na výkon odbom6ho 
technicko-bezpečnostného dohľadu. Vlastníkovi taktiež vyplýva poviruwsť zabezpeciť 

vypracovanie V)jadrenia o rozsahu dohľadu počas rekonštrukčných prác. ešte v etape 
prípravy rekonštrukcie vodnej stavby, ktorý bude obsahovať aj prípadne merné zariadenia 
pre výkon TBD. 

9. Vypustenie rybníkov bude vykonané mimo obdobia 1 5.2. - 31. 7. Ak by to bolo nevyhnutné 
podľa konkrétneho roka (klimatické vplyvy. pretrvávajúci zámrz hladiny). úvodný dátum je 
po konzultácii s pracovníkom CHKO možné posunúť o 2 - 4 týždne, prípadne j e možné 
znížiť prevádzkovú hladinu približne o O,Sm v termíne do 15.02, čo spôsobí, že potenciálne 
hniezdiská zostanú bez vody a k hniezdeníu nepríde. Práce na odstrm1ovaní stromovej 
a krovitej vegetácie budú vykonávané v mimohniezdnom období - od septembra do konca 
marca, podobne aj zásahy do trstiny. Je potrebné aby toto bolo explicitne uvedené 
v realizačnej dokumentácii a reali7~tor stavby sa uveden)mi časovými obmedzeniami riadil. 

IO. Pri vyznačovaní drevín určených na v~'rub sa požaduje prítomnost" pracovníka CHKO. 
ll. Pri rekonštrukcii bude dodržané zachovanie plôch prirodzených mokraďových spoločensti ev 

a plytších častí pre rozvoj litorálnych spoločenstiev v zmysle predloženého projektu . 
12. Ak v rámci rekonštrukcie bude potrebné zasiahnuť do porastov s chránenými druhmi ra<>tlín 

lekno biele (Nymphaea alba), bude potrebné jeho podzemky premiestniť do vhodných častí 
rybničnej sústavy ponechaných bez zásahu. 

13. Plytké časti rybníkom č.20 a 19 ne\o-ytvárať zavezením sedimentom, ale iba ponechaním 
v súčasnom stave a prípadne oddelením od produkčnej časti rybníka plytkým valom. 

14. Nerealizovať výstavbu hrádze v rybníku č. 17, ktorá by oddelila od rybnika jelšový porast (v 
zmysle legendy medzi vytýčenými geodetickým bodmi 18 až 21 ) - považuje sa to za 
zbytočné a kontraproduktívne z hľadiska ekologického, ekonomického a v neposlednom rade 
i estetického, stačí ponechať prechod medzi rybníkom a susediacou jelšinou tak ako je, 
a opraviť hrádze na južnej. severnej a západnej strane. 

15. V rámci úpravy a tvorby manipulačného poriadku CHKO požaduje . aby súčasťou bola aj 
povinnosť letnif aspoň jeden z rybníkov každé 4 roky, za účelom rozvoja vzácnych 
spoločenstiev obnažen)•ch dien rybníkov. 

16. Miesta pre dočasné deponovanie materiálov a pomocných zariadeni budú vopred 
konzultované a odsúhlasené pracovníkom CHKO. 

17. Odťaženým sedimentom nebudú zavážané mokrade. resp. terénne depresie s mokraďovou 
vegetáciou. 

18. Nakoľko pri potenciálnom odstraňovaní nánosov/dnových sedimentov z rybníkov počas 
vegetačného obdobia by mohlo dôjsť k ovplyvneniu produkcie semien niektorých vodných 
druhov mak.rofytov, je potrebné tieto práce realizovať mimo vegetačného obdobia. 

19. Pri zvýšenom pohybe mechanizmov podieľajúcich sa na rekonštrukcii rybníkov a pri 
premiestňovani strojnej techniky dbat". aby sa zabránilo mechanickému prcnášaniu úlomkov 
invá7..neho druhu/rastliny Fallopia japonica, ktorý je evidovaný na pomedz í rybníkov č .3 a c.4 
vedľa cestnej komunikácie súvislou kolónou, na nové lokality. 

20. Podľa § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je pred realizáciou stavby 
potrebné vypracovať povodňov)' plán zhotoviteľa stavby na dobu \')' stavby. ktorý bude 
odsúhlasený správcom toku a schválený príslušným orgánom ochrany pred povodňami. 

21. Začiatok a ukončenie prác treba vopred oznámiť zástupcovi SVP š.p. 
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22. S odpadmi vzniknut)·mi počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, 
?.abezpeči ľ ich zhodnotenie, ak to nie je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu 
oprávnenie. 

23 . Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a k 
j eho znečisťovaniu. 

24. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov 
vzniknutých počas stavby v súlade s platnou legislatívou. 

25. Zabezpečiť separáciu a zhodnocovanie. ak nie je možné, zneškodňovanie komunálnych 
odpadov vznikajúcich pri užívaní objektu v súlade so zákonom o odpadoch. 

26. Po ukončení výstavby a 7..abezpečeni funkčnosti stavby treba požiadat' tunajší úrad 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia podl'a § 76 stavebného zákona a v súlade s § 26, 
ods. 3 vodného zákona o uvedenie stavby do prevádzky. 

V rámci konania neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa. keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak 
sa so :stavbou začne v tejto lehote. 

ll.) na osobitné užívanie vôd podl'a § 21 ods. l, písm. j) vodného zákona: 
- Balážov potok preteká sústavou tzv. Marhečských rybníkov 
v množstve Q = 0,043 m3/s 

Povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. l, písm. j) vodného zákona platí do 
30.06.2029. 

Všeobecné ustanovenia: 
• Orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu ním vydané povolenie na osobitné 

užívanie vôd zmeniť. prípadne zrušiť podľa§ 24 vodného zákona. 
• Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu 

alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie 
vôd a to do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia podľa § 22 zákona o vodách. 

Odôvodnenie 

Žiadate!', VLaM SR, š.p. Pliešovce., o.z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky, podal dňa 
15.05.2019 na Okresný úrad Mala<:ky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 
ochrany vôd žiadosť o vydanie povolenia na vodnú stavbu: .,Projekt protipovodňových opatrení 
v povodí Balážovho potoka;', na pozemku reg ... c· par. č. 5620. 562 l , 5622, 5623, 5626, k. ú. 
Malacky. 

V žiadosti bolí uvedené údaje podl'a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a žiadateľ 
predložil projektovú dokumentáciu, vrátane vyjadrení k projektovej dokumentácii a vyjadrení 
dotknutých orgánov. 
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Okresný úrad .l'vfalacky. odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie stavebného 
konania úothnut)·m rJrgánom, obt·i a známym účastníkom konania listom č. OU-MA-OSZP-
201 9/009496/260 zo diía 12.06.2019. 
Súčasne s konaním vo n:ci \·ydania povolenia na vodnú sravbu podľa § 26 ods. l a § 21 ods. 2 
vodného zákona je i konanie YO veci vydania povolenia na osobitné uží\'anic vôd podľa § 21 
ods. l písm. j ) \·odného zákona- na iné osobitné už:h·anie povrchov~'ch \·Ôd. 
Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť posk:-10\·ala 
dostatočn)· podklad pre posúdenie stavby upustil v zmysle ~ 61 ods. 2 staYcbného zákona od 
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 
Podmienky dotknut)'ch orgánov štátnej sprá\y a správcov inžinierskych sietí boli prenesené do 
podmienok stavebného povolenia. Ak dotknutý orgán v určenej alebo prcdlženej leho1e 
neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej sta\ be. predpokladá ::;u. že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasi. 

Okresný úrad Malacky. odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal ?iadosť a všetky 
predložené podklady pre vydanie stavebného povoleniu z hľadísk uveden}·ch \' ~ 62 ods. l a 2 
stavebného zákonn a zistil. že uskutočnením stavby nic sú ohrozené verejné záujmy ani 
neprimerane obmedzené č i ohrozené práva a prá\·om chránené záujmy účastníkov konania. 
Dokumemácia spÍi'lala požiadavky určené vyhl áškou t . 532/2002 Z.z. na výstavbu 
a o všeobecných technick)rch požiadavkách na stavby užívané osohami s ohmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a podmienky územného rozhodnutia. Tunajší úrad v priebehu 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby . 
Podkladom pre toto rozhodnutie boli: žiadosť o povolenie na uskutočnenie staYby s prílohami. 
?áväzné stanO\•isko v zmysle ~ 120 ods.2 náväzne na § 140b staYebného zákonä č. 
ÚVaŽP2502/32862/9íFa zo diia 24.05.2019 (stavebn)' úrad mesta Malacky). 
K žiadosti boli doložené stanoviská a vyjadrenia: SVP.š.p.. Ma1acky-t. CS SVP 07. 
BA/ l 132/2019/2 zo diía 27.03.2019, Yodohosroúárska v)' stavba. š. p., Bralislava-é. 
422/4140/2019/2019-00003489 zo dľm 15.04 .2019. MO SR Bratislava-č. ÚSMŠ-37-41/2019 zo 
dňa 20.03.2019. MO SR BratislaHl-č. ÚPROŠ-26-16/20 19-ÚLHaP zo dňa 19.03.2019. MO SR 
Spáva vojenského obvodu Záhorie-č. SVOZa-1 0-7/2019 zo di'ía 27.03.2019. Správa CHKO 
Záhorie-č. CHKO/ZA/13 1/20 19 zo di'la 03.04.2019, VÚVH Bratislava -stanovisko 7.0 diía 
25.04.2018. OU Malacky, OSZP, EIA- č . OU-MA-OSZP<Wl8-20l8/004437/GAIV1 zo diía 
03.07.2018, OU BratisliJva. OSZP- odborné stanovisko -č. OU-BA-OSZP1-2019/048837-LAJ zo 
d11a 30.04.2019 a súhlas č. OU-BA-OSZP1-2019!048837-LAJ zo diia 15.05.2019. 
Vlastníctvo k pozem kov bolo preukázané LV č. l l l l. k. ú. l'v1alacky. 

Okresn): úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol v súlade s § 26 
vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri 
tom sa riadi l § 46 n § 47 zákona č. 7111976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa§ 73 ods. 1 
vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 
t>ridržiaYal su tiež ustanoveniami § 8 až § l O vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z .. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia sta\'ebného zákona. Tieto ustano,·cn ia určujú obsah žiadosti 
o stavebné povolenie. projekto\'ej dokumentácie a stavebného povolenia. 
V súlade s § 26 ods. 1 Yodného zákona bolo \' bode ll. ro7hodnutia poYolené osobitné užh·an ie 
vôd podľa § 21 ods. l písm. j ) vodného zákona. 

Pretože predložené stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov. organizácii a účastníkov 
konania k danej stavbe neboli záporné ani protichodné, orgánom štátnej vodnej správy bo lo 
skonštatované, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) sta\'by nie sú pr i splnení stanoYen)'ch 
podmienok ohrozené záujmy spoločnosti, ani nepri merane obmedzené resp. olu·oz.cné prá\'a a 
prá,·om chránené záujmy účastníkov konania. 

5 



Žiadateľ uhr1adíl sm.iivnv poplatok prevodom v hodnote eur podľa zákona NR 
č.l45/1995 v znení pre:dpisov. 

Poučenie 

Protí tomuto rozhodnutiu možné podľa 53 a 54 zákona č, 71/1967 Zb. o sp11lvnom 
konaní odvolanie v lehote 15 dní dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Malacky, 
odbore starostlivosti o životné prostredie, Zálmrácka 2942/60 901 Ol Malacky. 

Toto preskúmateľné súdom. 

Owitmente sa ÔOfttfl 
l. lesy a majetky SR, š.p., š.p. l'!i<ŠOV<<, OZ Z?mookó 7, 901 O i Malacky 
2. SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
3. Me><o Bernolákova S iSS/lA, 901 Ol Malacky 
4. IKEA s.r.c., Tuvárenskó26l4!l9, 901 Ol Mala;:lt)' 
5. Ho'ding, s.r.o" Ing. Peter llrtko, Južná trieda l, 040 O l Kos ice 

Na 
6. MO vojenského obrodu Záhorie, 90 l m Malac>:y 
1 MO SR, lesnéľo hospodkrslva apoľcvn!ctva, Kutuzovoví> 8, 832 47 Bratislava 
8 MO SR, VIPO, KutUZOV!lVa 8, 832 47 Bra!islava 
9. MO SR, Stavd>oý úrad MO SR, Kutuzovova 8, 832 41 BratislaVll 
IO. povodia Pri Malina l, 901 Ol Malacky 
ll. Näm. arm. Gen, L 5, 814 49 Brntíslava l 
12. Vodoh<>•j>odársl<a Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava 
B. OL Malacky- ElA 
14. Ol!-MA..OSZa' ŠSOH 
!5. OL Bratislava- OSZP. oddeleni< OP a ľt\lnášikow46. 832 05 Brat! slz va ,l 
16. ŠOP SR, S~ráva CHKO Záhorie, 900 68 Plavecký Šmrok 173 
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