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Číslo zmluvy: 10/2011

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, 91701 Trnava
v zastúpeni riaditeľom Mgr. Miroslavom Hru b Ý m
osoby oprávnené na jednania vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Miroslav Hrubý
b) technických: Mgr. Miroslav Hrubý,
c) kontrolovať zhotovenie diela v priebehu realizácie - podľa bodu: a),b)
d) prevziať dielo - podľa bodu: b)
e) rozhodovať o zmenách a prácach naviac - podľa bodu: a)
bankové spojenie:
IČO: OO 598135
DIČ: 2021190963
IČ pre DPH: SK2021190963
Č. tel.: 033/3236437, Č. faxu: 033/5936 241
e-mail: .
www.skasz.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:
BAREX STAV s.r.o.,
Priemyselná 2, 917 01 Trnava
v zastúpení konateľom Miroslavom K u b o v i č o m
osoby oprávnené na jednania vo veciach:
a) zmluvných: Miroslav Kubovič
b) technických: Miroslav Kubovič
bankové spojenie : .
IČO: 35833831
DIČ : 2021651203
IČ pre DPH: SK2021651203
mobil : 0905 546 721, Č. faxu : 033/ 7435551
e-mail: barexstav@gmail.com
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 25728/T

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je :
"Oprava fasády, výmena okien, dverí a vybudovanie odvodňovacieho žľabu na

objekte sociálno-prevádzkovej budovy pre futbalistov v ŠA Slávia"

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a
včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa
platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Dielo bude zhotovené v rozsahu výkazu výmer z cenovej ponuky zo dňa 04.11.2011.

http://www.skasz.trnava.sk
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2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj naviac práce - práce nad rozsah diela vymedzené-
ho v tejto zmluve, dodatočne požadované objednávateľom.

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu
známe technické a kvalitativne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

III.
CENA DIELA

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok v zmysle záko-
na č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách vo
výške 8665,96 -EUR s DPH, slovom oserntístcšestošesoesíatpät eur a 96 centov vrátane DPH,
v členení:

cena celkom bez DPH 7 221,63 -EUR
DPH 20 % 1 444,33 -EUR

cena celkom s DPH ••..•.•.•.......• 8 665,96 -EUR

3.2 Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ocenený výkaz výmer.

3.3 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykáza né a ocenené práce a dodáv-
kyaďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu
diela a jeho odovzdan iu do užívania.

3.4 Zhotoviteľ si nemôže uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
a) - vlastných chýb,
b) - nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
c) - zvýšenia cien dodávok a prác, okrem prípadoch riešených v tejto zmluve.

IV.
ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom
termíne:

4.1.1 - Termín začatia prác:
4.1.2 - Termín ukončenia prác:

15.11.2011
15.12.2011

4.2 Dodržanie termínu podľa bodu 4.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objedná-
vateľa dohodnutým v tejto zmluve.

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zhotoviteľ nepožaduje preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy.

5.2 Úhrada ceny diela bude vykonaná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľovi
vzniká právo vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov.

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje práce vyúčtuje overiterným spôsobom, faktúra bude vystavená
prehľadne na základe súpisu vykonaných prác.

5.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávaterovi.

5.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
náležitosti daňového dokladu, objednávater je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V
takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry objednávaterovi.
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VI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Odovzdanie staveniska :
6.1.1 - Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia prác. Túto skutoč-

nosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je
zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

6.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávatera:
6.2.1 - Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvede-

ným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
6.2.2 - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri

kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ
odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne.
V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie
týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

6.3 Povinnosti zhotovitera :
6.3.1 - Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti

rozhodujúce pre zhotovenie diela.
6.3.2 - Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas

zhotovovania diela.
6.3.3 - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebez-

pečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objedná-
vateľovi.

6.3.4 - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v
priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná ta-
ké bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom
priestranstve. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho
subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne
zaškolení na špecializované práce.

6.3.5 - Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť
dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré
budú tvoriť súčasť stavby.
Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem,
vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a vý-
robky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú
republiku.

6.3.6 - Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpeče-
né tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretieh osôb.

VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na
základe protokolu o odovzdaní a prevzati diela.

7.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi nasledovné doklady:
7.2.1/ - osvedčenia o akosti použitých materiálov - certifikáty,
7.2.2/ - kópie zo stavebného denníka, .
7.2.3/ - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,

7.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov mate-
riálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

7.4 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne
úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.

7.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotovi-
teľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstráneni týchto vád.

7.6 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzati diela, ktorého návrh
pripraví zhotoviteľ.
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T
VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II. a bude
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Dielo má vady, ak:
8.2.11 - nie je dodané v požadovanej kvalite,
8.2.11- vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednáva-
teľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonic-
ky, e-mailom, prípadne faxom a následne písomnou formou. .

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď po prijati reklamácie podľa bodu
8.4 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dlžku dohodnú zmluvné strany písomne.

IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustano-
venia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej repu-
blike.

9.2 Meniť alebo doplňat' text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v ce-
lom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden rovnopis
obdrží zhotoviteľ.

9.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer.

9.5 Zmluvné strany vyslovene prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich spoločnej vôli, uzavierajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava (www.skasz.trnava.sk).

9.7 Zmluva bola zverejnená dňa: ~~.:.~.~: ..~.?.Y\ .

V Trnave, dňa: 14.11.2011 V Trnave, dňa: 14.11.2011

8qFlEX Priemyselná 2

sTq~ IC~;;~~r;n:;~
IC DPH; SK2021651203

objednávateľ zhotoviteľ

4

Predbežná kontn
nom Č. 502/20('·

".súlade so záko-
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1........... , .Vedúci úseku ..'II
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KRYCI LIST ROZPOCTU

i
,zov stavby Areál Slávia JKSO
-,i

tzov objektu Oprava žľabu, fasády, výmena plastových okien a dverí EČO

~zov častí Miesto

;~ IČO IČDPH_i,

,

I I I
~jednávateľ

~jektant

*~otovíteľ BAREX STAV spol. s.r.o., Priemyselná 2, Tmava
-~

j Rozpočet číslo Spracoval Dňa

, I II Kubovič I 14.11.2011 I,
;
a

f Merné a účelové jednotky

I Počet Náklady /1 m.j Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.,
O O O O O O

l, Rozpočtové náklady SKK

i IZákladné rozp. náklady 8 IDoplnkové náklady C IVedľajŠie rozpočtové náklady

tsv Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska 0,00%

Montáž 9 Bez pevnej pod l. 14 Mimostav. doprava 0,00% O

~SV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 0,00% O

I
Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy 0,00% O

tM" Dodávky 17 Ostatné 0,00% O

Montáž 18 VRN z rozpočtu O

tRN (r. 1-6) 7221,63 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18),

~ZS O 21 Kompl. činnosť O 22 Ostatné náklady O
tjeklant O Icelkové náklady

23 Súčet 7,12,19-22 7221,63

24 19 % I
7221,63 1444,33

um a podpis Pečiatka 25 Cena s DPH (f. 23-24) 8665,96
[ednávatej -

I,
Správa kult. a šport. zarlada:,

i

! mesta Trnava I
, Hlavná 17
l 917 OO TRNA'(

~m a podpis Pečiatka Prevodný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

~viter E Iprípočtya odpočtyG ~O1. J:>-11 .
8qFtEX Priernvseiná 26 Dodávky objednávateľa O

! 917 C: 1't!f',1

J STq~ reo :'~)i .' tj 27 Kfzavá doložka ·0i IC DPH: SK::'u~ 1(:5120l
lum'JpodPis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - O
1



Rozpočet
Stavba:

Objekt:

SŠaKZ Trnava, areál Slávia - oprava žľabu, fasády, výmena okien a dverí.

JKSO: 803

Dátum: 4.11.2011
BAREX STAV Priemyselná 2, 917 01 Trnava

Kód položky Skrátený popis

1 Zemné práce 63,663

1 001 132101101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1 a2 do 100 m3 m3 4,290 9,200 39,468

2 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina akamenivo (17 05)
t 4,290 5,640 24,195

ostatné

2 Zakladanie 429,760

3 011 631312511
Mazanina z betónu prostého tr.C12115hr.nad 50 do 80

m3 3,400 117,200 398,480
mm

4 011 631319165 Prípl.za stiahnutie povrchu mazaniny, zhotovenie žľabu m3 3,400 9,200 31,280

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 47,292

5 011 312272204
Murivo výplňové z tvárnic Ytong na MC-5 a

m3 0,300 157,640 47,292
tenkovrst.,maltu hr.200 P4-500

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2819,002

6 011 612421637 Omietka vnútorná na murivo XELLA + sietka m2 1,600 9,300 14,880

7 011 622464221
Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v

m2 96,200 11,000 1058,200
stupni zložitosti I až II

8 011 5859291280 Osadenie a dodávka sklotextilnej mriežky M2 96,200 1,800 173,160

91 011 953945002
Profil ochranný rohový s integrovanou siefovinou na

M 20,000 3,950 79,000
spevnenie rohov Teranova

10 011 1622464221 Vonkajšia omietka BAUMIT silikátová škrabaná hr. 2 mm M2 86,200 13,500 1163,700

11 011 622464311 Vonkajšia omietka BAUMIT silikátová marmolit hr. 2 mm M2 10,000 19,600 196,0001

12 011 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 3,575 37,500 134,062

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1431,112

13 221 919736112
Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do

m 26,000 18,950 472,500
150mm

14 003 941955004
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej

m2 71,500 5,000 357,500
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

15 013 965042221 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
m3 4,290 58,650 251,608

mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, -2,2000Ot

16 013 965082930
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,

m3 3,575 7,320 26,169
hr.do 200 mm, -1,4000Ot

17 013 962081141
Búranie muriva priečok alebo výplní otvorov zo sklenných

m2 8,280 4,750 39,330
tvaroviek hr.do 150 mm

18 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 11,422 9,850 114,048

19 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý

t 68,532 0,360 24,671
ďalší 1 km

20 013 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do t

11,422 6,400 73,100
10 m

21 013 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za t
11,422 0,680 7,766

každých ďalšieh 5 m

22 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (1701 ),

t 11,422 5,640 64,420
ostatné

99 Presun hmôt HSV 74,555

23 012 998015021
Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštrukcia

t 18,625 4,003 74,555
montovaná plošná,viacposchodové výšky do 18m
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Rozpočet
Stavba:
Objekt:

SŠaKZ Trnava, areál Slávia - oprava žľabu, fasády, výmena okien a dverí.
JKSO: 803
Dátum: 4.11.2011

BAR-EX STAV Priemyselná 2, 91701 Trnava

•

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena
Cena celkomjednotková

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 92,750

24 711 R-02 Drenážna nopová fólia, dodávka, osadenie m2 26,500 3,500 92,750

764 Konštrukcie klampiarske : 130,500

25 764 764301115.1 Poplastovaný parapet r.š.330 m 9,000 14,500 130,500

766 Konštrukcie stolárske 2133,000

26 766 766000000 Dod+mont+osad - Plastové výrobky vrátane vnút.a m2 5,400 284,000 1533,600
vonk.parapetov,vyspravenia ostenia

27 767 R-03 D+M+O Plastové dvere 900x2000 m2 1,800 297,0001 534,600

28 766 998766203 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky % 0,800 81,0001 64,800nad 12 do 24 m

7221,6341Celkom

K uvedenej cene účtujeme 20% DPH.

8qFlEX Priemyselná 2
S"Jjo\') 91701 Trnava

1-:
1
1�..~ ''''0: 35 833 831

. DPH, .- K2021651203
f
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