
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa majetku Sereď, s.r.o. Námestie republiky 117611 0, 926 Ol Sereď, www.sms.sered.sk 
IČO: 46439 773, DIČ: 282000 6002, IČ DPH: SK 282000 6002 

Výzva na predloženie ponuky 

Zákazka s nízkou hodnotou podl'a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") 

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a: 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

IČ DPH: 

Kontaktná osoba: 

Telefón: 

Elektronická pošta: 

Správa majetku Sereď, s.r.o. 

Námestie republiky 1176/10 

46439 773 

SK 282000 6002 

Ing. Karol Andrášik- konatel' spoločnosti 

+421 948767382 

sms.konatel@gmail.com 

Internetová adresa: www.sms.sered.sk 

(ďalej Jen" verejný obstarávate/'") 

2. Druh zákazky: Práce 

3. Názov zákazky: 

Odstránenie stavby- štadión Sereď- rekonštrukcia a dostavba 
4. Opis zákazky: 

4.1 Predmetom zákazky je odstránenie časti stavby (asanácia): betónový ovál so sedením na 

pozemku parc.č.1601/1, kat.úz. Sereď. 

4.2 Verejný obstarávate!' požaduje zabezpečiť kompletnú realizáciu diela podl'a zmluvy o dielo a v 

súlade s právoplatným Rozhodnutím o povolení odstránenia stavby zo dňa 26.5.2020, ktoré je 

prílohou tejto výzvy, platnými STN a zabezpečiť revízne správy v tých prípadoch, kde to 

vyžaduje platná právna úprava, 

4.3 zabezpečiť správnosť osadenia a údržbu prenosného dopravného značenia, 

Podrobný opis predmetu zákazky, množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe 

tejto výzvy. 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávate!' 
prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45110000-1 

S. Predpokladaná hodnota zákazky: 179 998,58 Eur bez DPH 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: 
Areál futbalového štadióna v Seredi, Športová 2809, 926 Ol Sereď 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými prácami, ktoré 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo : 28462/T 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č . ú. : 5022 197 572/0900 
IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572 
Tel:+421 917 972 11 4, sms.konatel@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek verejného 
obstarávatel'a. Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode l. tejto výzvy. 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Ak ponuka nebude predložená na všetky 
položky podl'a výkazu výmer nebude zaradená do vyhodnotenia. 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: 
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 

10. Lehota realizácie zákazky: 
Zahájenie realizácie diela do S dní od prevzatia staveniska. 
Ukončenie diela do 8 týždňov odo dňa prevzatia staveniska, resp. na základe dohody s verejným 
obstarávatel'om, ak predmet zákazky bude realizovaný po častiach. 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa 
uvádzajú: 
Predmet zákazky bude financovaná z vlastných prostriedkov vyhlasovatel'a verejného obstarávania. 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za vykonané práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 

obstarávate!' neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena zákazky bude objednávatel'om 

uhradená po uskutočnení dojednaných prác, v sume skutočne vykonaných prác, do výšky ponukovej 

ceny. Splatnosť faktúr 30 dní po doručení faktúry. 

13. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie: 
Verejný obstarávate l' nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespÍňa podmienky účasti podl'a § 32 

ods. l písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podl'a § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 

ponuke: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať práce podl'a § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto skutočnosť si overí 

verejný obstarávate!' sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podl'a § 183 zákona. Túto skutočnosť si overí verejný 

obstarávate l' sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 

vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podl'a § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 

potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 

Technická a odborná spôsobilosť: 

• Uchádzač preukáže minimálne l referenciu alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov od 

vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote min. 160 000,- Eur bez DPH, alebo ekvivalent v inej 

mene za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za 

práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú búracie 

a demolačné práce. 

• Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že má k dispozícii prostriedky, strojové a technické vybavenie 

potrebné k plneniu zmluvy, 
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Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 

predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

Nakol"ko sa vyhodnocujú ponuky z hradiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení 

ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, verejný obstarávate!" vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa 

umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak 

dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, alebo úspešný uchádzač odmietne 

uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie 

zmluvy, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho 

uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo 

zostavenom poradí spÍňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

14. Ponuková cena 

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, 
rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný 
obstarávate!" vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, 
navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác do 
cenovej ponuky. 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 

sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 

bodu 4 tejto výzvy- Opis zákazky. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo 
českom jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 

• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka 

predkladá. 

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy (Výkaz výmer). Cenu 

zákazky požadujeme vypracovať len podľa prílohy (výkaz výmer) a presne v takom zložení. 

• dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 

17. Pokyny k predloženiu ponuky: 

Ponuku požadujeme predložiť v lehote na predloženie ponúk osobne, poštou, kuriérom v uzavretej 

obálke na adresu: 

Správa majetku Sereď, s.r.o. 

Námestie republiky 1176/10 

926 Ol Sereď 

Obálka musí byť zretel'ne označená heslom prieskumu: Cenová ponuka -"Odstránenie stavby -

štadión Sereď - rekonštrukcia a dostavba"- Neotvárať !, ako aj obchodným menom a sídlom 

verejného obstarávatel'a a uchádzača. 
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Ponuka môže byť predložená v lehote na predloženie ponúk aj formou elektronickej pošty na 

adresu: laci@buslaci.sk 

V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 

naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej 

pošty. 

18. lehota na predloženie ponuky: 24.11.2020 do 10:00 hod. 

Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 

vyhodnocované. 

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 

19. Podmienky týkajúce sa zmluvy 

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podl'a Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávate!' vyzve úspešného 

uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v 

tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. Návrh 

zmluvných podmienok je v prílohe tejto výzvy. 

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2020 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a: 

Predmet zákazky bude realizovaný len v rozsahu vlastných zdrojov verejného obstarávatel'a určených na 

predmet zákazky. 

Verejný obstarávate!' (objednávate!') má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie 

ušlého zisku. 

Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému obstarávatel'ovi riadnu 

súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávate!' uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 

umiestnili ako druhí v poradí. 

V prípade ak najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podl'a § S ods. 4 zákona, verejný 

obstarávate!' vyhlási nový postup verejného obstarávania na túto zákazku. Tento postup v uvedenom 

prípade nebude vyhodnotený a bude slúžiť na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

Verejný obstarávate!' nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí maJu 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podl'a osobitného predpisu 
(Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Podl'a § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podl'a § 117 zákona. 

V Seredi, 12.11.2020 

Ing. Karol Andrášik 
kon ate l' 
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Prílohy: 
Príloha č. l- Projektová dokumentácia 
Príloha č. 2- Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby 
Príloha č. 3- Zmluva o dielo 
Príloha č. 4- Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 5- Výkaz výmer 
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ŠTADIÓN SEREĎ-DOKUMENTÁCIA PRE ODSTRÁNENIE STAVBY OO_ TECHNICKÁ SPRÁVA 

TOPOĽOVÁ ULICA, P.Č. 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1606/5, 1896/3, 1913/15, 1913/6, 1913/63, K.Ú. SEREĎ 

OO_ Technická správa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTADIÓN SEREĎ- DOKUMENTÁCIA PRE ODSTRÁNENIE STAVBY OO_ TECHNICKÁ SPRÁVA 

TOPOĽOVÁ ULICA, P.Č. 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1606/5, 1896/3, 1913/15, 1913/6, 1913/63, K.Ú. SEREĎ 

l. 

2. 

• 
• 
• 

3. 

• 
• 

• 
• 

• 

4. 

• 

s. 

• 

• 

• 

6. 

• 

• 

• 

Identifikačné údaje stavby 
Názov stavby: Štadión Sereď 
Druh stavby: Prestavba a dostavba 
Miesto stavby: Topol'ová ulica, p.č. 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1606/5, 1896/3, 1913/15, 

1913/6, 1913/63, k. ú. Sereď 
Stavebník- investor: 

Generálny projektant: 

Stupeň: 

Vstupné podklady 

Správa majetku Sereď s.r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 Ol Sereď, 
v zast. Ing. Karol Andrášik 

ona studio s.r.o., Šalviová 877/36, 821 Ol Bratislava 
Ing. Jan Rendoš 
Dokumentácia pre odstránenie stavby 

Požiadavka vlastníka budovy 

Zameranie stavby 

Kópia katastrálnej mapy 

Charakteristika územia stavby 

Projekt rieši búracie práce v športovom areáli v Seredi. 

Riešené územie sa nachádza na parcelách č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 a 1606/5. Úprava komunikácií a 
spevnených plôch zaberá časť pozemkov aj na parcelách č. 1896/3, 1913/15, 1913/6 a 1913/63 
k. ú .Sereď. Územie sa nachádza v intraviláne mesta Sereď. 
Pozemky sú vo vlastníctve mesta Sereď . 
Zo severu a západu je areál v susedstve s rodinnými domami na ulici Pod hrádzou, Športová a Topol'ová 

ulica, z juhu susedí s výrobnou halou a z východu futbalovými tréningovými ihriskami športového areálu. 

Pozemok je rovinatý . 

Dopravné napojenie 

Dopravné napojenie pozemku je z miestnej komunikácie. stavba nevyžaduje nové prístupové 

komunikácie. 

Ochranné pásma 

Riešený pozemok sa nenachádza v pamiatkovej rezervácii, ani v jej ochrannom pásme. Dotknuté územie 
je mimo záujmov ochrany prírody a krajiny, nie sú tu vyhlásené žiadne chránené územia na národnej či 
európskej úrovni, územie je mimo kostry ekologickej stability územia, a nenachádzajú sa tu žiadne 
biotopy európskeho, alebo národného významu, ani chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín 
a živočíchov. 

V území sa nachádzajú ochranné a bezpečnostné pásma dané polohou a charakterom jednotlivých 
inžinierskych sietí. 

Ostatné ochranné pásma, ako napr. vzrastlých stromov sú definované v ÚPN mesta Sereď v znení 
neskorších predpisov. 

Celkový popis stavby 

Športový areál pozostáva z jestvujúcej tribúny so šatňami, betónového oválu so sedením. Vnútorný 
priestor vypÍňajú futbalové ihrisko, dva tenisové kurty a minifutbalové ihrisko. 

Dokumentácia rieši odstránenie oválu okolo starého futbalového ihriska, asanáciu starého vstupného 
objektu, objektu autoumývarne, objektu tribúny a šatní, jestvujúce oplotenie okolo futbalového 
štadióna. 

Stávajúci objekt šatní je riešený ako murovaný z plnej pálenej tehly, konštrukčný dvojtrakt s pozdÍžnym 
nosným systémom. Na prízemí sú sústredené všetky priestory, poschodie je tvorené ocel'obetónovou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTADIÓN SEREĎ- DOKUMENTÁCIA PRE ODSTRÁNENIE STAVBY OO_ TECHNICKÁ SPRÁVA 

TOPOĽOVÁ ULICA, P.Č. 1606/1, 1606/2, 1606/3, 1606/5, 1896/3, 1913/15, 1913/6, 1913/63, K.Ú. SEREĎ 

• 

• 

7. 

• 

• 

• 
• 

7. 

• 

• 

tribúnou s ocel'ovou strechou. Základy betónové, strop je železobetónový. Výplne otvorov tvoria 
plastové okná a zasklené steny. Strešnú krytinu objektu tvorí vlnitý plech. 
Objekt je napojený na NN prípojku, plynovú, vodovodnú prípojku a kanalizáciu. 

Objekt auto umývame je murovaný z keramických tvárni. Základy sú betónové, strop železobetónový . 
Výplne otvorov tvoria garážové brány z ocel'ového plechu. 
Objekt je napojený na vodovod, kanalizáciu a prípojku NN. 

Oplotenie ihriska je ocel'ové z uzavretých kruhových profilov . 

Postup búracích prác 

Pred začatím samotných búracích prác bude potrebné objekty odpojiť od inžinierskych sietí- elektrické 
vedenie. Demontovať rozvody plynového odberného zariadenia v objekte. Zrušiť plynovú skrinku 
a pripojovací plynovod. Súčasne s tým budú demontované vnútorné rozvody elektroinštalácie. Asanácia 
začne odstránením výplní otvorov, ďalej bude nasledovať demontáž strešnej krytiny, dažďových žl'abov 
a zvodov z plechu. Odstránenie ocel'ovej konštrukcie strechy a prestrešenia tribúny bude prevedené 
strojným mechanizmom. Vyb ú raný materiál bude ukladaný na medziskládky na pozemku a priebežne 
odvezený priamo na skládku. Vybúranie murovaných častí a komína bude vykonaný strojným 
mechanizmom, vybúra ná suť bude priebežne odvážaná na skládku. 
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas asanácie objektu nie je predpoklad ohrozenia životného 
prostredia, pretože vzniknuté druhy jednotlivých odpadov sa budú zhromažďovať a skladovať na 
vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu a znehodnoteniu. 

Asanácia betónového oválu so sedením sa začne odstránením sedačiek a oplotenie. Val bude následne 
odstránený strojným mechanizmom. 

Po odstránení oplotenia bude stavenisko ohradené dočasným oplotením . 

Pri prácach spôsobujúcich prašnosť bude zabezpečené polievanie, kropenie . 

Starostlivosť o životné prostredie 

Odpadové hospodárstvo 
Búracie práce nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. V zmysle platnej legislatívy, podl'a 
obhliadky a prieskumu asanovaného objektu a charakteru predchádzajúceho využitia sa vzniknuté 
odpady klasifikujú v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov, kategórie: O
ostatný, N- nebezpečný nasledovne: 

Kód. č. Názov druhu odpadu 
*17 Ol Ol- betón 
*17 Ol 02- tehly 

Kategória 
o 
o 

*17 Ol 07- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 
iné ako uvedené v 17 Ol 06 O 

*17 02 Ol- drevo O 
*17 02 02- sklo O 
*17 02 03- plasty O 
*17 04 05- železo a ocel' O 
*17 0411- káble iné ako uvedené v 17 0410 O 
*17 OS 04- zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 OS 03 O 
*17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, 

iné ako v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 O 

Objem 
cca St 
cca St 

cca 3 t 
cca 0,5 t 
cca 0,6 t 
cca 0,4 t 
cca 20 t 
cca 0,14 t 
cca 1000 m3 

cca 3 t 

Pri demolačných prácach budú jednotlivé druhy odpadu triedené a dočasne uskladnené na pozemku, tak 
aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia V rámci separovaného zberu sú využívané plastové, 
resp. jutové vrecia pre vytriedené komodity (papier, sklo a plasty). Využitel'né odpady sa odovzdajú do 
zberne, respektíve do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ostatné na skládku nie nebezpečného 
odpadu. Uloženie odpadu bude potvrdené správcom skládky. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTADIÓN SEREĎ- DOKUMENT Á CIA PRE ODSTRÁNENIE STAVBY OO_ TECHNICKÁ SPRÁVA 

TOPOI:OVÁ ULICA, P.Č. 1606/1, 1606/2,1606/3,1606/5,1896/3,1913/15,1913/6,1913/63, K. Ú. SEREĎ 

• 

8. 

• 

Odpad kategórie N- nebezpečný sa bude zneškodňovať, prípadne využívať prostredníctvom organizácie, 
ktorá má na túto činnosť oprávnenie a musí ju dokladovať pôvodcovi. V prípade vzniku odpadov 

kategórie N nad 100 kg musí mať pôvodca udelený súhlas od obvodného úradu žívotné1o prostredia. 
Pôvodca odpadov v zmysle platnej legislatívy odpad. hosp. musí viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch 
v evidenčných listoch. 

Starostlivosť o bezpečnosť práce 
Spôsob zaistenia bezpečností a ochrany zdravia prí práci a bezpečností technických zariadení. 
o Všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác 
o Udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí 
o Dodržiavať predpisy bezpečností a ochrany zd ravía prí práci- vyhi.MŽP SR č. 453/2000 Zb. zákon č. 

124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. 
o Ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom 

stave 
o Prí práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 341010, STN 34 0350 a STN 

34 3500 
o Pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BOZP- počas procesu výstavby musia 

byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Zb., nariadenia vlády SR č. 396/2JlQf),l ::i!'.:::: .. 
..:-:::·~(\ RENáo.'\::. . 

• ·:· · \ · ,leve6?ji . · 
.. :· ~· ,.."'~<~. ' . 

:: ~ ·~ 
::-· ~ 
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OBEC DOLNÁ STREDA 
925 63 Dolná Streda č. 650 

Číslo : 426/ÚPaSP 347/2020 V Dolnej Strede, dňa 26.5.2020 

Vec: Správa majetku Sereď s.r.o., so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 Ol Sereď, 

IČO: 46 439 773 
žiadosť o povolenie odstránenia stavby" Štadión Sereď- rekonštrukcia a dostavba " 

ROZHODNUTIE 
o povolení odstránenia stavby 

Obec Dolná Streda, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods.3 zákona č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom pmiadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov 
a na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej 
politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy č . OU-TT-OVBP2-201 9/024662-23/URČ zo dňa 
25.06.2019, na základe § 90 stavebného zákona v súlade s § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona prerokoval žiadosť Správy 
majetku Sered' s.r.o., so sídlom Námestie republiky 1176/ l O, 926 O l Sereď, IČO: 46 439 773 
zo dňa 5.5.2020 o odstránenie stavby ,,Štadión Sereď - rekonštrukcia a dostavba" a na 
základe výsledkov konania vydáva toto rozhodnutie : 

podľa § 88 odst. 3 a § 90 ods. 2 stavebného zákona a v súlade s § 25 vyhlášky č.453/2000 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povol'uje odstránenie stavby 

"Štadión Sered' - rekonštrukcia a dostavba" 
podl'a predloženej projektovej dokumentácie pre odstránenie stavby (asanácia) : 

-betónový ovál so sedením na pozemku parc. č. 1606/ 1, kat. úz. Sereď 
-stavba tribúny bez súpisného čísla na pozemku parc.č.1606/2, kat. úz. Sereď 
-stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 1606/5, kat. úz. Sereď 
- časť oplotenia z čelnej strany a časť oplotenia ľavej bočnej strany podl'a projektovej 

dokumentácie, 
-garáž na pozemku parc. č. 1606/3 kat.úz. Sereď, 
- odstránenie spevnených plôch v areáli štadióna, 
ktoré sú vo vlastníctve mesta Sereď (LV č . 591) za týchto podmienok: 

l . Stavba bude odstránená v termíne do jedného roka odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Odstránenie stavby bude uskutočnené dodávateľsky - bude určený vereJnyrn 
obstarávaním. Správa majetku Sereď s.r.o. oznámi realizátora odstraňovacích prác 
stavebnému úradu do pätnástich dni po skončeni verejného obstarávania. 

3. Pri odstraňovacích prácach je potrebné dbať na to, aby nebola ohrozená bezpečnosť a 
zdravie ľudí a aby sa neohrozovala bezpečnosť a stabilita susedných stavieb. 

4. Pred začatím samotných búracích prác stavby odpojiť od inžinierskych sietí 
a zabezpečiť ich proti použitiu. 

5. Pri prácach spôsobujúcich prašnosť finna realizujúca odstraňovacie práce zabezpečí 
polievanie a kropenie. 

6. Po odstránení oplotenía bude stavenisko ohradené dočasným oplotením. 
7. Pri odstraňovacích prácach je potrebné dbať na to, aby bolo čo najmenej rušené 

užívanie susedných nelmuteľností a aby nevzníkli škody, ktorým je možné zabrániť. 
8. V prípade poškodenia vecí na susednom pozemku, uviesť ich do pôvodného stavu na 

vlastné náklady. 
9. Počas stavebných prác pri odstraňovaní stavby zabezpečiť, aby nákladnou dopravou 

pri odvážaní stavebnej sute neboli znečisťované komunikácie a zabezpečiť ich 
čistenie. 

1 O. Búracie práce budú vykonané podľa predloženej projektovej dokumentácie pre 
odstránenie stavby z : máj 2020, ktoré vypracoval lng. Ján Rendoš, autorizovaný 
stavebný inžinier, reg.č. 5502*Il *,konštrukcie pozemných stavieb. 

l l. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií : 
Mesto Sereď- oddelenie životného prostredia dňa 27.3.2020 
- Odpady vznikajúce pri búracích prácach pri odstraňovaní stavieb musia byť 
vyseparované a zneškodnené v zmysle platnej legislatívy - zák. NR SR č. 79/2015 
o od]2_adoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom zneni a VZN č . 

7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v platnom znení. Počas búracích prác rešpektovať arboristický štandard "Ochrana 
drevín pri stavebnej činnosti". Zakazuje sa ukladať stavebný odpad a prevádzka 
ťažkých mechanizmov v chránenom koreňovom priestore drevín t.j. na kruhovej 
ploche okolo kmeňa stromu s polomerom min. 2,5 m. 
- Vzhľadom na to, že odstraňovanie stavby bude realizované v blízkosti uličnej 

zástavby rodinných domov, oddelenie ŽP požaduje, aby boli počas prác eliminované 
negatívne vplyvy na obyvateľstvo - predovšetkým prašnosť, hluk a znečisťovanie 
miestnych komunikácií. 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie /OPaK/ 
č. OU-GA-OSZP-2020/005428 dňa 9.4.2020 
Parcely č. 160611, 1606/2, 1606/3, 1606/5 sa nachádzajú v katastrálnom území Sereď, 

v zastavanom území, na ktorom podľa§ 12 zákona o OPaK platí prvý stupei1 územnej 
ochrany. 
K vašej žiadosti o vyjadrenie pre vydanie rozhodnutia na odstránenie stavby, podľa §9 
ods. 3 zákona o OPaK v znení neskorších predpisov, novelizovaného zákonom NR SR 
č.479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v zneni neskorších predpisov a o zmene 
niektorých zákonov oznamujeme, že vyjadrenie k vydaniu povolenia na odstránenie 
stavby podľa § 9 ods. 1 písm. f) zákona o OPaK sa v zastavanom území obce s prvým 
a druhým stupňom územnej ochrany vyžaduje, ak predmetná stavba je miestom 
hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha. 

Týmto upozorňujeme na možný výskyt chránených druhov živočíchov (vtákov alebo 
netopierov) v predmetnej stavbe. Ak sa zisti ich výskyt pred začatím vykonávania 
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stavebných prác realizátor zabezpečí, aby nedošlo k ich rušeniu, ohrozeniu alebo 
usmrcovaniu, ani poškodeniu či ničeniu ich stanovíšť a hniezd na objekte. V takom 
prípade investor zabezpečí obhliadku budovy odborne spôsobilou osobou, ktorá má 
Ministerstvom životného prostredia SR udelenú výnimku so zákona o OPaK. Odborne 
spôsobilá osoba vydá na základe obhliadky stavby potvrdenie o zabezpečení ochrany 
chránených živočíchov a ich stanovíšť. Toto potvrdenie bude prílohou žiadosti 
o vydanie stavebného povolenia. 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie /Oli/ 
č. OU-GA-OSZP-2020/005419 dňa 16.4.2020 
Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 
v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledujúce podmienky : 
Pôvodca odpadov z odstránenia stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej 
činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je 
potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné 
zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné 
prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste 
jeh o vzni ku. 
Po ukončení búracích prác investor predloží na príslušný orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva (tunajší úrad) doklady o množstve zneškodnených 
a zhodnotených odpadov (vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených 
podľa zákona o odpadoch. 

12. Po odstránení stavby bude pozemok využitý ako stavebný pozemok. 
13. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené. 

Odôvodnenie 

Správa majetku Sereď s.r.o., zastúpená konateľom spoločnosti , so sídlom Námestie 
republiky 1176/1 O, 926 Ol Sereď, IČO: 46 439 773 podal dňa 5.5.2020 na obecný úrad 
v Dolnej Strede žiadosť o povolenie odstránenia stavby " Štadión Sereď - rekonštrukcia a 
dostavba" v rozsahu : 

- betónový ovál so sedením na pozemku parc. č. 1606/1, kat. úz. Sereď 
- stavba tribúny bez súpisného čísla na pozemku parc.č.l606/2, kat. úz. Sereď 
- stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 1606/5, kat. úz. Sereď 
- časť oplotenia z čelnej strany a časť oplotenia ľavej bočnej strany 
-garáž na pozemku parc. č . 1606/3 kat.úz. Sereď. 

Podľa predloženej projektovej dokumentácie v celkovej situácii stavby, výhes č. Ol sa počíta 
aj s odstránením spevnených plôch v areáli štadióna. 

K žiadosti bola predložená zmluva o nájme Ev.č.4/20/NZ-9/20 1 2 zo dňa 27.2.2012 
medzi prenajímatel'om Mestom Sereď zastúpené primátorom mesta a nájomcom Správa 
majetku Sereď s.r.o. zastúpená konateľom spoločnosti. 
Uznesením z Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 63/2020 konaného dňa 12.3.2020 bol 
vydaný súhlas v súlade s § 29 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Sereď s technickým zhodnotením prenajatého objektu futbalového štadióna na Športovej ulici 
v Seredi. 

Oznámením zo dňa 5. 5. 2020 pod č. 426/ÚPaSP 347/2020 stavebný úrad oznámil 
začatie konania o odstránení stavby a súčasne nariadil na prerokovanie žiadosti ústne konanie 
na deň 22.5.2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do záznamu z konania o odstránení stavby účastník konania - vlastník susednej 
nehnuteľnosti ALEŠ-V s.r.o. (parc. č. 160511,2,3 kat. úz. Sereď) uviedol pripomienku : 
"Trváme len na konaní o odstránení stavby". 
Vyjadrenie stavebného úradu : Podľa § 88 odst. 3 a § 90 ods. 2 stavebného zákona sa týmto 
uskutočneným konaním a vydaným rozhodnutím povoľuje len odstránenie predmetnej stavby. 

Odstránením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. 

Poplatky: Za vydanie rozhodnutia na odstránenie stavby bol uhradený správny poplatok podľa 
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 50 €. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 

7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 Ol 
Trnava, podaním na obec Dolná Streda, obecný úrad, so sídlom 925 63 Dolná Streda č. 650. 
Po vyčerpaní opravného prostriedku je možné toto rozhodnutie preskúmať súdom. 

Doručí sa: 

PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry 
starosta obce Dolná Streda 

l. Správa majetku Sereď s.r.o., Námestie republiky 1176/1 O, 926 Ol Sereď 
/IČO: 46 439 773/ 

2. Mesto Sereď, v zastúpení primátorom mesta, Nám. republiky 1176/1 O, 926 Ol Sereď 
/IČO : OO 306 169/ 

3. ALEŠ - V s.r.o., 925 51 Šintava č. 672 /IČO: 45 482 357/ 
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Parková 1607/1 O, Galanta 

/IČO: 00151866/ 
5. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 

924 36 Galanta - úsek OH, /IČO: OO 151866/ 
6. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 

924 36 Galanta - úsek OPaK, /IČO: 00151866/ 

Na vedomie: 
l . Mestský úrad Sereď, oddelenie rozvoja mesta 
2. Mestský úrad Sereď, oddelenie životného prostredia 
3. Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor Galanta (po právoplatnosti ) 
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ZMLUV A O DIELO č .. ./2020 

uzavretá podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

Článok l. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Námestie republiky 1176/10, 926 O l Sereď 
Štatutárny orgán: Ing. Karol Andrášik, konateľ 
IČO: 46439773 
DIČ: 282000 6002 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572 
Zástupca objednávateľa vo veciach 
a) technických: Lubomír Červenka 
b) zmluvných: Ing. Karol Andrášik 
(ďalej len "objednávate!"') 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno : 
Sídlo 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel... ......... vložka č ..................... l iné 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca zhotoviteľa vo veciach: 
a) technických: 
b) zmluvných: 
( ďal~j len " zhotovitel''~ 

(vyplní uchádzač) 

(spolu aj ako ,,zmluvné strany") 

Článok Il. 

Preambula 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil zákazku s nízkou hodnotou podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom zákazky je odstránenie stavby (asanácia): - betónový ovál so sedením na pozemku 

parc.č.160 1/ 1 , kat.úz . Sereď. 
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3.2 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu diela v rozsahu uvedenom v prílohe č. l tejto zmluvy 
a podľa vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami vydanými 
príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, 

kde to vyžaduje platná právna úprava. 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela 

zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu 

diela musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou 
písomného dodatku k tejto zmluve. 

3.5 Miesto uskutočnenia prác: : areál futbalového štadióna v Seredi, Športová 2809, Sereď 926 Ol 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

Článok IV. 
Čas plnenia 

a) začať s plnením predmetu zmluvy do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska, 
b) ukončiť dielo do 8 týždňov odo dňa prevzatia staveniska. 

4.2 V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v termíne podľa čl. IX, ods. 9.2, 
pokiaľ nebude dohodnuté inak, sa automaticky predlžuje termín ukončenia a odovzdania prác o 
rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa. 

4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skôr navrhnutom termíne. 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho uskutočnenie cenu 
dohodnutú čl. V, ods. 5.2. 

4.5 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou 
písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

4.6 V prípade nepriaznivých klimatických podmienok bude realizácia diela a jeho odovzdanie 
zhotoviteľom posunuté na najbližší možný termín, a to z dôvodu zachovania technologických 
postupov, ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné. O toto 
obdobie sa posunie aj celková dÍžka realizácie diela, s čím zmluvné strany súhlasia. 

Článok V. 

Cena za dielo 
5.1 Cena za dielo v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako pevná 
cena podľa doloženého oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. l tejto zmluvy. Jednotkové 

ceny každej položky budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky 
bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena 
celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 

5.2 Cena diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne : 

Názov diela Cena bez DPH (€) DPH20%(€) 

Betónový ovál ul. športová 

Cena spolu 

Slovom cena spolu s DPH: .................................................................................. EUR 
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(vyJZ.lní uchádzač) 

5.3 Táto cena je záväzná a konečná. 
5.4 V cene podľa odseku 5.2 sú obsiahnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

zariadenia staveniska zhotoviteľom, tiež prepravné náklady na prevoz zamestnancov, všetky 
nepriame a priame náklady súvisiace s prácami v zmysle čl. III., taktiež sú v cene náklady spojené 
so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela, taktiež sú v cene všetky 
správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod., ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie diela 
v súlade s právnymi predpismi. 

5.5 Položky prác a dodávok, pri ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, nebudú objednávateľom 
uhradené a budú považované za zahrnuté v iných položkách. 

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky, odsúhlasené objednávateľom, budú 
z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu. 

5.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, 

bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek 
odsúhlasených povereným zástupcom objednávateľa. 

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny 
právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH. 

Článok Vl. 
Platobné podmienky a fakturácia 

6.1 Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry. Zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi 
faktúru v dvoch vyhotoveniach. Fakturovať je možne iba ukončený objekt. Podkladom pre 
vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác, ktorý tvorí povinnú 

prílohu faktúry. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie 
položiek a ich označenie v súlade s oceneným výkazom výmer podľa ponuky zhotoviteľa v prílohe 
č.1 tejto zmluvy. 

6.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z celkovej ceny diela do doby odstránenia vád 
a nedorobkov uvedených v Zápisnici o zistených vadách v súlade s čl. X, ods. 10.3. Zádržné bude 

vyplatené do 15 dní od písomného protokolámeho prevzatia diela po odstránení vád a nedorobkov. 
6.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, v prípade, že zhotoviteľ je platcom DPH, faktúra musí obsahovať všetky 
náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, na základe ktorej sa predmet zmluvy poskytuje. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne plynúť nová lehota 
splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6. 5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie diela nezmenia svoj účet uvedený v čl. I. tejto 
zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na dielo. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej 
doručenia objednávateľ ovi. 

6.6 Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 
objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

Článok VII. 
Možnosť odmietnuť predmet zmluvy 

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy z dôvodu nedodržania 
kvalitatívnych podmienok uvedených v podmienkach verejného obstarávania a v prílohách tejto 
zmluvy. 

Článok VIII. 
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Zodpovednosť za vady a záruka 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykoná podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej 

doby bude mať dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v jej prílohe. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. 
Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinnosti. 
8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, 

nevhodnou údržbou, neodborným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore 
s technickými podmienkami, prirodzenými opotrebením, nedodržaním harmonogramu kontrol. 

8.5 Záručná doba je .......... (yyplní uchádzač, minimálne 60 mesiacov/) mesiacov a začína plynúť odo 
dňa odovzdania a prevzatia diela. 

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 
povinnosť bezplatne odstrániť vady diela. 

8. 7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 

............. (Y)Jp_lní uchádzač, maximálne do 7 dní/l dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie 
objednávateľa. 

8.8 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej lehoty je neodstrániteľná do dvoch týždňov, zaväzuje sa 
zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradné plnenie (dielo). 

8.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, 
písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy. 

Článok IX. 

Podmienky vykonania diela 
9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vymedzené v čl. III. ods. 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie 
vykonávať práce v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo 
prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich zhotoviteľ 
poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v takom 
rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám. 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na riadne vykonanie a dodanie diela objednávateľ zabezpečí 
stavebný materiál - dlažbu a obrubníky podľa prílohy č. 2 (ďalej len "veci") k tejto zmluve. 
Objednávateľ najneskôr do 15 dní od telefonickej požiadavky od zhotoviteľa dodá zhotoviteľovi 
veci. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že o cenu týchto vecí sa neznižuje cena za vykonanie 
diela. 

9.3 Ak veci neobstará objednávateľ včas, môže mu na to zhotoviteľ poskytnúť primeranú lehotu a po 
jej márnom uplynutí môže sám po predchádzajúcom upozornení obstarať veci na účet 
objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť ich cenu a účelné náklady s tým spojené bez 
zbytočného odkladu po tom, čo ho o to zhotoviteľ požiada. 

9.4 Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je podľa tejto zmluvy 
zaviazaný objednávateľ, je povinný obstarať zhotoviteľ. 

9.5 Objednávateľ zostáva vlastníkom veci, ktoré obstaral na vykonanie diela až do doby, keď sa 
spracovaním stanú súčasťou diela. Za veci prevzaté od objednávateľa do opatrovania na účel ich 
spracovania pri vykonávaní diela alebo na účel ich opravy alebo úpravy zodpovedá zhotoviteľ ako 
skladova teľ. 

9.6 Po dokončení diela alebo po zániku záväzku dielo vykonať je zhotoviteľ povinný bez zbytočného 
odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté, ktoré sa nespracovali pri vykonávaní diela. 

9. 7 Objednávateľ sa zaväzuje, že veci určené na vykonanie diela, ktoré podľa tejto zmluvy pre 
zhotoviteľa obstará, budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. 
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9. 8 Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré sa budú konať l krát za 2 
týždne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Na týchto kontrolných dňoch sa bude uskutočňovať 
hodnotenie postupu prác. 

9.9 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko najneskôr do 5 dní od právoplatnosti stavebného 
povolenia na predmet zmluvy písomným Protokolom o odovzdaní staveniska podpísaným 
zástupcami oboch zmluvných strán. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, 
aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Súčasne s 
odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v prípade potreby aj všetky povolenia, 
ktoré sú potrebné k vykonaniu diela. 

9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska. 
9.11 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník. 
9.12 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu 

diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa na jeho 
prevzatie. O odovzdaní a prevzatí diela v preberacom konaní sa spíše protokol o odovzdaní 
a prevzatí v súlade s čl. X, ods. 10.1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie 
stavebného denníka podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán a odovzdanie dokumentácie 
o kvalite hotového diela, t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane 
výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení aj revízne správy, ak to vyžadujú 
všeobecne záväzné predpisy v súvislosti s prevádzkou diela. 

9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi, najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia 
diela, nevyhnutné doldady potrebné k prevádzkovaniu diela. 

9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, 
podľa požadovaných kvalitatívnych podmienok a pri plnení predmetu tejto zmluvy bude 
postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

9.15 Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu vlastných zdrojov objednávateľa určených na 
predmet zmluvy. 

9.16 Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého 
zisku. 

9.17 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, subdodávateľov 
a ich zamestnancov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť 
na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho 
zamestnanci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci na majetku objednávateľa. 

9.18 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu prenosného dopravného značenia počas 
realizácie stavebných prác. 

9.19 Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastný náklad vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, zodpovedá za 
prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie zemných prác. 

9.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na 
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

Článok X. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
10.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíše zhotoviteľ Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len 

,,Protokol"), ktor)· bude písomne odsúhlasený zástupcami oboch zmluvných strán. 
V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela. 

10.2 Dielo má vady, ak 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému 

v tejto zmluve, 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo j e dielo alebo jeho časť zaťažené 

inými právami tretích osôb. 
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10.3 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo 
neprevezme a spíše so zhotoviteľom Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 
odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu 
odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením 
predmetu zmluvy. 

10.4 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania 
Protokolu zhotoviteľom a objednávateľom, pričom dňom podpísania Protokolu zástupcami 
oboch zmluvných strán prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a 
nebezpečenstvo škody na diele. 

Článok Xl. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

ll. l Ak sa zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa dostane do omeškania s vykonaním diela podľa čl. 
IV ods. 4.1 tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150 € 
(slovom: jednostopäťdesiat eur) za každý deň omeškania s odovzdaním diela. 

11.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369a 
Obchodného zákonníka v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka, v prípade ak sa 
objednávateľ dostane do omeškania zo zaplatením ceny diela na základe odsúhlasenej faktúry 
o viac ako 15 dní. 

11.3 Ak zhotoviteľ nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je 
viazané na určitý termín, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 150 € (slovom: jednostopäťdesiat eur) 
za každé jednotlivé porušenie. 

11.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v čase podľa čl. VIII bod 8. 7 zaväzuje sa zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150 € (slovom: jednostopäťdesiat eur) za každý deň 
omeškania. 

ll. 5 Ak zhotoviteľ a jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť zápisu do registra partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o registri partnerov verejného sektora") podľa 

podmienok uvedených v čl. XIV. ods. 14.2 po celú dobu trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu škody, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku 
porušenia tejto povinnosti. 

11.6 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od 
doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi. 

ll. 7 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením 
ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej 
dojednanú zmluvnú pokutu. 

ll. 8 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou 
pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi. 

11.9 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac 
porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. § 373 -
386 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

Článok XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

12.1 V prípade zániku zmluvy (riadne vykonanie diela, odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy 

dohodou a podobne) zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí 
objekt, na ktorom vykonával dielo. 
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12.2 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele na dobu dlhšiu ako desať 

pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním 
diela, pričom sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

12.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých ako 
podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa: 
a) ak zhotoviteľ do 5 dní od prevzatia objektu nezačne s vykonávaním prác na diele, 
b) prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV. ods. 4.1 tejto zmluvy o viac ako 10 

dní, 

c) z dôvodu opustenia objektu, na ktorom sa vykonáva dielo, zhotoviteľom v rozpore s touto 
zmluvou. 

12.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia 
podľa tejto zmluvy dlhšie ako 10 dní. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi neuhradené 

preukázateľne vynaložené náklady k dátumu odstúpenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia 
prác. 

12.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej zmluvnej strane písomne 
doporučeným listom do vlastných rúk. Pred odstúpením od zmluvy je odstupujúca zmluvná strana 
písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu, aby si splnila svoje zmluvné povinnosti. V Prípade, že si 
vyzvaná zmluvná strana svoje povinnosti nesplní v lehote stanovenej v písomnej výzve, je 

odstupujúca zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia od zmluvy 

nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Ku zrušeniu tejto 

zmluvy dochádza dňom doručenia oznámenia o odstúpení druh~ zmluvnej strane. 
12.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich 

dlhšie ako 5 dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovat' predÍženie termínu ukončenia diela o 
dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. 

Článok XIII. 
Vyššia moc 

13.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré me sú závislé od vôle 
zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, atď .. 

13.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o 

úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má 
zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky 
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

Článok XIV. 
Všeobecné ustanovenia 

14.1 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmteru 

prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši 
zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd. 

14.2 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotoviteľ, 

ako aj jeho subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy. 
14.3 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto 

zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa 

zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať za 
doručenú dňom, kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri 
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doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek 
zmene niektorého z identifikačných údajov. 

14.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené ako 
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej osoby, 
alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplatí 
ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle zákona č. 21 112000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o slobode informácií"). 

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

15.1 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §Sa zákona o slobode informácií. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
zverejnení na webovom sídle mesta Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď. 

15.2 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s 
ním súvisiacimi právnymi predpismi. 

15.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
a) príloha č. 1: -ocenený výkaz výmer v celkovej hodnote za dielo ...................... € 

(vyplní uchádzač), 

b) príloha č. 2: - veci, ktoré na vykonanie diela dodá objednávateľ. 
15.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá zhotoviteľ a jednu 

objednávateľ. 

15.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. 
15.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú 

dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že táto zmluva vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok 

a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

Za objednávateľa : 
V Seredi, dňa ............... . 

Ing. Karol Andrášik 
konateľ 

Za zhotoviteľa : 
V. ................ , dňa 

meno a [_unkciu vypíše úspešn] 
uchádzaó 

Pri podpise zmluvy predloží úspešný uchádzač aj prílohy k zmluve : 
Príloha č.1 - ocenený výkaz výmer 
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Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov 

Predmet zákazky: 

Odstránenie stavby- štadión Sereď- rekonštrukcia a dostavba 

[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, 

ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len "súťaž") 

vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len "zákazka") výzvou na 

predkladanie ponúk zo dňa 12.11.2020, 

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávatel'a, ktorá je 
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
("zainteresovaná osoba") akékol'vek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia 
v súťaži, 

• som neposkytol a neposkytnem akejkol'vek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkol'vek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 
so zadaním tejto zákazky, 

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávatel'a o akejkol'vek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykol'vek 
v priebehu procesu verejného obstarávania, 

• poskytnem verejnému obstarávatel'ovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé 
a úplné informácie. 

V ......................... , dňa .............. . 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis' 

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, 

ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Futbalový štadión 

Objekt: 

Búranie - betónový ovál so sedením 

JKSO: 
Miesto: 

Ob jed návatel': 

Správa majetku Sereď, s.r.o. 

Zhotov ite l': 

Projektant: 

Spracovate!': 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

l cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávate!' 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 

v EUR 

Spracovate!' 

Dátum a podpis: 

Zhotovitel' 

Dátum a podpis: 
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KS: 
Dátum: 

IČO: 

IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 

IČ DPH: 

IČO: 

IČ DPH: 

Sadzba dane 

20,00% 

20,00% 

46439773 

SK2820006002 

Výška dane 

Pečiatka 

Pečiatka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Futbalový štadión 

Objekt: 

Búranie - betónový ovál so sedením 

Miesto: Dátum: 

Objednávate!': Správa majetku Sereď, s.r.o. Projektant: 

Zhotoviteľ: Spracovate l': 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

9- Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767- Konštrukcie doplnkové kovové 
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ROZPOČET 

Stavba: 
Futbalový štadión 

Objekt: 
Búranie - betónový ovál so sedením 

Miesto: Dátum: 

Objednávate!': Správa majetku Sereď, s.r.o. Projektant: 

Zhotovitel': Spracovate l': 

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

Náklady z rozpočtu 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D Zemné práce 

1 K 167103101.8 
Nakladanie ul'ahnutého výkopku z hromád zeminy 

m3 2 263,866 
schopnej zúrodnenia -zemina valu 

2 K 171201201 Uloženie zeminy na skládky do 1000 m3 m3 2 263,866 

3 K 171209002.8 
Poplatok za skladovanie- zemina a kamenivo (17 05) 

t 4 188,152 
ostatné 

4 K 9790811111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4 188,152 

5 K 9790811211 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

t 20 940,761 
ďalši 1 km 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

6 K 113107131.8 
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z betónu 

m2 1 313,065 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t 

Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z betónu 
7 K 113107132.8 prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm , -0,50000t- betón m2 1 575,678 

hladiska 

8 K 113307123.8 
Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva 

m2 2 626,130 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t 

9 K 919735123.8 
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

m 983,561 
hÍbky nad 100 do 150 mm 

10 K 962042334 
Búranie muriva, stí pov, prevlakov schodisk z betónu 

m3 58,300 
prostého, -2,20000t- steny a pilere, shody 

11 K 979087113.8 
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 

t 1 137,876 
dopravu vybúraných hmôt- betón 

12 K 171201202.8 
Uloženie sypaniny na skládky nad 1 OO do 1000 m3 -

m3 583,526 
betón 

13 K 979089012 
Poplatok za skladovanie- betón , tehly, dlaždice (17 01) 

t 1 137,876 
ostatné 

14 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1 137,876 

15 K 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

t 5 689,380 
ďalši 1 km 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 

16 K 767722812 
Demontáž výkladných skriň predsadených zváraných , -

m2 1 021,056 
0,01800t 

17 K 767726628 Demontáž ostatných prvkov- sedačky ks 350,000 
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