
1.1 Objednávateľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 

DIČ: 

Zmluva o dielo č. 

Článokl. 

Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 
911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška-predseda TSK 
štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
361 26624 
202 161 3275 

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Rastislav Šepták 
(ďalej len "objednávateľ") 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Adresa: 
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO : 

DIČ: 
IČDPH: 

A V A-stav, s.r.o. 
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 
Alexander Gyurkovics, konateľ 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
SK8411110000001138801008 
43 989 268 
2022539596 
SK2022539596 

Reg. č. z Obchodného registra: OR OS Tmava, oddiel Sro, vložka č.21431/T 
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. František Kováč 
Tel.: 0908 598 318 
( ďalej len "zhotovitel"') 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo ( 
ďalej len „Zmluva" ) za nasledovných podmienok. 

Člán�kll 

Predmet zmluvy 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo 
,,Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí" ( ďalej len „dielo")

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu 
predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi/� 
v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. 
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2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.4 Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie Zateplenie 
obvodového plášťa z 06/2015 a Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a 
vchodových dverí z 06/2015 a na základe ohlásenia, č. j. výst. 16713/824/2015 zo dňa 
10.9.2015. 

Článok III. 

Miesto plnenia 
3.1 Miestom plnenia je Gymnázium, Jablonská 5,907 01 Myjava 

Článok IV. 

Cena diela 

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 
predpisov„ Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade 
závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
formou písomného dodatku k tejto Zmluve. 

P.č Casť stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH 

1 Stavebné práce 157 000,00 31400,00 188 400,00 

Spolu 157 000,00 31400,00 188 400,00 

4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 
Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. 
Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. l tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na 
základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela zahŕňa všetky 
nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie 
súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do 
užívania, respektíve pri kolaudácií vrátane odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri 
realizácii diela. 

Článok V. 

Čas plnenia 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať 
objednávateľovi v termíne do 20 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú 
nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, 
následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa 
lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti 
musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných 
strán. , 

/ 1 

í }j 
i 

' 



5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť 
uvedený záznam v stavebnom denníku. 

Článok VI. 

Zoznam zodpovedných osôb 

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto 
Zmluvy o dielo: 

Za objednávateľa: stavebný dozor 

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci 

Ing. Martin Barbierik 

Ing. Zdeno Ježek

Článok VII. 

Podmienky uskutočnenia prác 

Spolupôsobenie objednávatel'a, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie 
ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho 
nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí 
staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia 
zmluvných strán. 

7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy 
o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú
dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byt' minimálne vo výške
cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu
poistnú udalosť. Poistenie musí byt' platné počas celej doby realizácie diela.

7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 

dokumentáciu stavby v 4 vyhotoveniach, 

stavebné povolenie a dokladovú časť, 

odberové miesta elektrickej energie a vody. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na 
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania 
prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky 
škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do 

jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky 
škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho 
subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia 
záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá 
za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými 
v súpise prác a dodávok. 

7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 
zahrnuté v cene diela. 

7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na 
zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. 



7. 7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade
s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch 
zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte 
mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník 
končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 
7 .1 O Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy. 
7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten 

deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je 
potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť 
očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 
stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 
objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné 
orgány štátnej správy. 

7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, lctorý vykoná objednávateľ alebo ním 
poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje 
stanovisko. 

7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa 
písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším 
postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak 
zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 
dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ 
nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať 
v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí 
diela, lctorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi .. Ak účasť na kontrole 
objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného 
odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. 

7 .15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 
objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s S1N. Ak sa 
objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky 
bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný 
technický záznam o vykonaných skúškach. 

7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny 
materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne 
odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter 
zmeny zmluvy. 

7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 
ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie 
a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 
požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne 
prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariade
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3 87 /2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné oznaceme pri prac1 a 
Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, 
normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác 
môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť 
a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa. 

7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 
udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik 
takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho 
vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

7 .19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí 
zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok 
odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náldady. 

7.22 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne 
zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej 
lehote .. 

7.23 Zhotoviteľ bez zbytočného odldadu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné 
pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác 
z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

7.24 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na 
zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom. 

7.25 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné 
dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť 
technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany 
životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda 
v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto 
škody znáša zhotoviteľ. 

7.27 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 
jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné 
vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami 
a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov. 

7.28 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne 
vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím 
preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky 
doklady potrebné k tomuto konaniu. 

7.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí: 



zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude 
obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád 
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich 
odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady, 

ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 
odôvodnenie, 

drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani 
nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom 
projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ 
povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. 

7.30 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 
vyhotoveniach: 

projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien 
podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, 
zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v 
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka, 

zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 

doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

východiskové revízne správy elektrických zariadení. 

7. 31 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, 
jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky 
technologického zariadenia stavby. 

7.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál 
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt' riadne užívané, pričom stavenisko je povinný 
vypratať do 1 O dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

7.33 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v 
deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť 
objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: 
podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov 
a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spÍňa alebo 
najneskôr v čase plnenia bude spÍňať podmienky podľa§ 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu,
musí spÍňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/20152. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo si
v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadaním si potrebných
dokladov podľa§ 32 zákona o verejnom obstarávaní.



Článok VIII 

Platobné podmienky 

8.1 Cena podľa čl. IV, okrem garančnej zábezpeky podľa bodu 8.5 tohto článku, bude 
fakturovaná mesačnými faktúrami, pričom faktúra bude vystavená na záldade Súpisu 
vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. 
Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných 
prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavenej faktúry je 60 dní odo dňa 
doručenia objednávateľ ovi. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených k 15. dňu v 
mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi 
vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis 
vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že 
Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor, ak objednávateľ do desiatich dní odo 
dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za 
to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal 
k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou 
dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. 

8.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 
v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných 
fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, 
objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa 
preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť 
doručením dokladu objednávateľovi. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy o dielo doručiť objednávateľovi 
Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov dodávateľa ( ďalej len 
„zábezpeka"). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z vád 
diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v 
dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú dodávateľom riadne a včas 
uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela 
bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela avšak minimálne 4 mesiace 
od dátumu vystavenia. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu 
vykonania diela, t.j. až pokým dodávateľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a 
objednávateľ takto dokončené dielo bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade 
s podmienkami tejto zmluvy. Banková zámka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. 
Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre 
objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé 
písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka 
zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na 
základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že 
dodávateľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude 
nepochybné, že dodávateľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. 
Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10%· 
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa 
alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej 



doby vykonania diela Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ je 
oprávnený počas realizácie diela a po odovzdaní diela fakturovať maximálne 95% 
celkovej ceny diela. Zvyšných 5% celkovej ceny diela bude dodávateľ oprávnený 
fakturovať až po uplynutí záručnej doby a po odstránení všetkých reklamovaných vád. 
Dodávateľ je oprávnený fakturovať zvyšných 5% ceny diela aj pred uplynutím záručnej 
doby v prípade, že zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným 
spôsobom písomne akceptovateľným pre obj ednávatel'a, napr. bankovou zárukou. 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady a záruky 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, 
alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

9.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na 
stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby 
zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela. 

9.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 
objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. 
poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu 
došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela„ 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných 
objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne 
podpísanej dohode o inom termíne. 

9.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 
záručné vady odstraňovať. 

9.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je 
Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady 
zhotoviteľa. 

Článok X. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

1 O .1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň 
omeškania. 



10.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na 
úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

10.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý 
nespÍňa podmienky podľa§ 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie 
ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 

10.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty 
podľa tohto článku dotknuté. 

Článok XI. 

Odstúpenie od zmluvy 

11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

11.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok. 

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 

11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 
zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti: 

ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, 
že má uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy, 

ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo 
inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy, 

ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy, 

ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými 
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol 
zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej 
lehote poskytnutej objednávateľom. 

porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie 
subdodávateľa, ktorý nespÍňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov). 

Článok XII. 

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

12.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, 
prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane 
zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením 
vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné 



odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto 
skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku. 

12.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia 
záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 3 73 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Jej výška bude vzájomne prerokovaná. 

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpit" od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek 
prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich 
časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa 
prijateľné. 

12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov 
svojich subdodávateľov ( osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a 
dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci 
zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania 
s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť 
od zmluvy. 

12.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je 
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba 
výstavby. 

Článok XIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

13.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti 
zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. 
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich 
zmien a doplnkov. 

13 .2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, 
bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho súdneho poriadku. 

13.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 

13.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

13.7 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného 
a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy 
neakceptovať. 

13.8 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a 
PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, ale�fl'ľ'edzi 



PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD 
a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase 
prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na 
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých 
položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom 
diela. 

13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne 
určito a zrozumiteľne. 

Súčasťou tejto Zmluvy je 

príloha č.1 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer, 

- 5 JúN 207

dň .St') ...... ' a .... : .........

otoviteľa 
Gyurkovics, konateľ 

·



PRÍLOHA č.1 

Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer 



SÚHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 18112016 

Stavba: Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí -

Gymnázium Myjava 
JKSO: 
Miesto: Trenčín 

ObJednávateľ: 
Trenčiansky samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 
AVA-stav, s.r.o. 

Pro;ektant: 

Spracovateľ: 
S1lv1a Gel1enová 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

1Cena s DPH 
L-�----

1i>rojektant 

:_pátum a podpi��-

robjednávatel' 

i 

: Dáj:LJľl'l_a podEis: 

20,00% 

20,00% 

z 

z 

v 

Pečiatka 

Pečiatka 

EUR 

! 

0,00 

157 000,00 

/Spracovateľ 

1 

lhotoviteľ 
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KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

1.12.2016 

36 126 624 

43 989 268 

157 000,00 

0,00 

157 000,00 

o,oo 

31 400,00 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: 18112016 

Stavba: 
Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí -

Gymnázium Myjava 

Miesto: 

ObJednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

1----- �-

Kód 
\ ---- ---

Trenčín 

Trenčiansky samosprávny kraj 

AVA-stav, s.r.o. 

ObJekt 

1 ) Náklady z rozpočtov 

1 
Zateplenie budovy školy vrátane výmeny 

okien a vchodových dverí 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 6 

Dátum: 1.12.2016 

ProJektant: 

Spracovateľ: Silvia Gellenová 

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

157 000,00 

157 000,00 

0,00 

157 000,00 

188 400,00 

188 400,00 

0,00 

188 400,00 

· .
lr

/ 
1 
'-



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Zatepleme budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí - Gymnázium Myjava 

Objekt: 1 - Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí 

JKSO: 
Miesto: Trenčín 

ObJednávateľ: 
Trenčiansky samosprávny kraJ 

Zhotoviteľ: 
AVA-stav, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 
Silvia Gelienová 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

,�-

:Cena s DPH 

Projektant 

loátum a_podpis:_�-

20,00% 

20,00% 

1- ---- - - - ----

' Objednávateľ 

1 

lDátum a podpis: -- -----

z 

z 

v EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

0,00 

157 000,00 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

1.12.2016 

36 126 624 

43 989 268 

157 000,00 

0,00 

157 000,00 

0,00 

31 400,00 

-�-- --- �ni 188 400,� 
--- --

re
--� --

1 Spracovateľ 

lo�tum a podp1_s: 

1 Zhotoviteľ 

Pečiatka 

1 

is: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Zatepleme budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí - Gymnázium Myjava 

Objekt: 1 � Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dveri 

Miesto: Trenčín 

ObJednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 
AVA-stav, s.r.o. Zhotoviteľ: 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 

5 - KOMUNIKÁCIE 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konštrukcie klampiarske 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 

786 - Čalunnícke úpravy 

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Dátum: 1.12.2016 

ProJektant: 
Spracovateľ: Silvia Gelienová 

Cena celkom [EUR] 

157 000,00 

70 841,87 

7 391,78 

176,40 

34 402,63 

28 871,06 

86 158, 13 

4 194,58 

77 832, 16 

4 131,39 

0,00 

157 000,00 

, v ·

.4.



Stavba: 

Objekt: 

Miesto: 

ObJednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

ROZPOČET 

Zatepleme budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí - Gymnázium MyJava 

1 - Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dveri 

Trenčín 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav, s.r.o. 

Dátum: 

ProJektant: 
Spracovateľ: 

1.12.2016 

Silvia Ge!Jenová 
------ --- -1 

'. PČ Typ Kód 
L -------

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 
1 /_ K 1 319201311 _ ]vyrovnanie povrchu mur�_a maltou �r. 15 mm J_ �T- 1 776,8� ___ 4,16f_ 

5 - KOMUNIKÁCIE 

T [ ]
prava okapového chod�ika - severná strana v

1
1 1

� -
2 K [581121111 d(žke 2315 m, šír 0160m m2 1 14 , 000 

"- - -- - - - - ---- --- - _]___ -

157 000,00 

70 841 ,87 

_ !__ 39_'1, 7�_ 
7 391, 78 1 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 34 402,63 

f �1 K_/612425931 __ j�:����:
v
�

út
�

st
e

ni
�

kien ,
_:�

v
�� _ m� __ 123 , 6;J �

-
� � 9 , 77

� -
� � ��1 208,� 

[ 4 
L
K 162099112 1 __ 

�

akrývanie výplní vonk . otvorov z lešema __ m2J__ 791,6j ____ 1

-

�7 _____ 847 , 03
1 

,I 1 , Í 
Zateplenie podh?adov polystyren hr 100 mm+ 

26, 100 21,46 560 11 1 5 / K 1 625132304 omietka m2 , 
] 

-1 -i - - -- - Zat�pl vonk�st.h�O mm o�etka s1llkon- -- - -7-,26 - - - - -1 601, 63 ! 6 K 1625991201 2 h , m2 220,610 
1 ,mm� ovana 

[-
7 

I
K 

(z
5991205 

- )zatepl.vonk rt1en polystyren
,
hr.100 mm m2 1 5811150 ---� 8;------;8 697,;7 \ ' 

� 
e_m1etka s1llkon 2 mm �havana _j ,j 

1 < l I Zatepl. von k sokla polystyr XPS-Rhr. 60 mm a - -- - -- - -- - 1 487, 73 j 8 J K___i625993�0- j_ci_miet. mozaik_él__ _ ________ 
m2

_ _
60,60_0 

___ 
2

�
5

� __________ _ 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE _______ 28 871,06 
1 :1 

l
Montáž lešenia 7ahk .7adové� �odlaham1 -;-:- r- - ---- 1

9 [ K ,941941052 
d o 2 4m m2 2 170,000 1 , 52 3 29 8, 40

1 

r- j t - -- -
�

ríplat�kz�rvý �aždý ?alšimesia�ouž1t1�- - - - - �6�- -- - - � �4,0�

1
110 

I 
K 1 941941392 lešema k pot. _1052 j m2 4 340 , 000 

11 1 
Demontáž lešenia ?ahk rado�éh�--;-p�dlaham1 - -

-

2 170 000 
-- -- - �- 92

1 
- - - - 1 996 40

) 
K

;
1941852 

�

. do 24m m2 , , , , I·:: --- - -- Prohl d�ita?;ý ty�V�e zateplovací -systém 27 6 

1 

5 60 - � 5:-56 l 12 5394 5010 Terranova, kód 28611 
m ' OO ' ' 1 

---- ---------- --- - ---- ---- -

Vybúrame rámov okien d rev. dvoJ1tých alebo
421 860 3 32 1 400 58

1 

! 
13 

_
K 

/_:_
80623

�� 
--

-1::::
r
��:

d

k
::�t1;,; akýchk�v�k okrem--

, 
��

m2 

- �;,�J--- - -:21 
- -

-
- '_ ! 

1 14 , K 1 968072641 
výk ladových m2 

� 

, 7

J� 

, 76,62 :' 

: 1 5 � K
_:

978059631
_ 

-

�m2 _____________ 
m2 

--

·-�- ___ _'_ ______ 
5 881, 44

1 
1 i - ; Vybúrame obkladov vonk. z�o-;-a1ky ploch�d -, 1- 1-7- 7 6-8 -O 

- - - -; 3� - -- - - - -
I 

116 1 K r97 9011111 ��:�!
ž
�:prava sute a vybúr. hmôt za prvé , 

t 178 , 727
'

1 

6,77

+ 
1 209 , 98 ( 

i 17i K 197
�

81111 __ :,� '"1• ''Y�=o�hhm�'"":'dk" do 
1- t j _  �7� ml� � _ -10,64!_� _ _ 1

90
1,66; 

: 11 Odvoz sute a vybúr.hmôt na sk lád každý ?alší1 [ 
1 429 8 6

! 
0 37

1 

529 03 1 : 18 , K 
1
979081121 

km_ 8x t 
I 

, 1

�! 

, , , 

l 
{ :J::::::--= :::��::::::,;���;'.�:�:;,:, : J 

1:::::f  :� �� =�::i 
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1 PČ Typ Kód 

21 i K 1979131409 
1 

--
1 

1 22 1 K 999281111
:________i_ 

Popis 

Poplatok za ulož a znešk.staveb sute na 
vymedzených skládkách "O" ostatný odpad 
Presun hmôt pre opravy obJektoch výšky do 25 
m 

MJ 

! 

PSV - Práce a dodávky PSV 
764 - Konštrukcie klampiarske 

[- 23
1

-K -!764410420 - Klamp. Al hr 0,6 oplechovanie parapetov rš 400 m

obJektoch výšky do 12 m % 

Množstvo J.cena [EUR]
1-----

178,727

84,209 

337,000 12,06

63,590 2,05 

Cena celkom [EUR] 
-1 

1 540,631 

1 8�1:;1 
-- _ ___ j 

86 158, 13 

--- - 4 19i,_58
1 

4 064,221 

f-LI _2
_
4

_

-
J

-
_
K-

_ 
)

1

;987

_

6-4202 
__

_ 

Presun hmôt pre klampiarske konštr�v

--- ------ ---- -�----' 

- 130,3�1 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 
---

' 25 1 K ';67631101- - Montáž �l;sto�ých výrobka; --- subo -
---

-
---i--
000! --

-
--
r 

7 847,291 
----- 77 832,_1_6 

7 847,29: 
1 

7 250,70 
' j -----�- --
126+-M___ 611431600 Okno plastové 2,57x2,07 

�Í M 611431610 Okno plastové 5,56x2,07 _ 

128 ; M 611431710 Okno plastové 5,35x2,07 

! 2�-;-Ml�-;-;�172�-- Okno pla��vé 5,40x2�W 
---

- -

r -

kus 

kus 

i kus 

kus 

1, 

10, 

6, 

4, 

4, 

OOO 

OOO 

OOO 

725,07 

1 665,07 

1 501,05 

OOO 1 501,05 1 

9 990,42 I 
-j 

6 004,20 

!- l i - --- - --- t--- ----- --- ---- -- ---- -�----
6 004,20 

6 095,64 ' 30 ! M [611431730 [Okno plastové 5,57x2,07 l --�----1- - ----- t ----

i_ 
31' M / 611431740 

li

iOknoplastové5,54x2,07 __ 

1 32 M 611431750 Okno plastové 5,45x2,0l 
r---- - -- - - ---- ------ --

[ 33 
1 

M _ 611431760 _ Okno pl�stové 5,56x2,07 _ ___ _ _ 

r 34 1 M 611431770 Okno plastové 065x2,07 

i-�;rw !611�31�80 

-
__

-i
��lastové 1,20;0,6 ----�-----

-
! 36 t M 1 611431500 Al presklená stena 2,56x0,93 

l 31-i-� 1611435580 
- Al

,
presKlena stena 5,55 X 2,95 s-Zxaveie 2 

1
1
-

1

1

- -\ �::
1

�ntáž a spat�á montáž dverí-pevných 

; 
38 

r 
K 1767�6=110 skrutkovaním okno __

_
___ _ - -

tr. v 

kus 
---

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
- -

kus 

kus 

m2

-
1 % 

1 ·1� J
Presun hmôt pre kovové stav doplnk konš l�-K t8767202 

__ obJe_k�och �ýšky do 12 _m __ 
_ _ ___L_ __ 
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4, 1 523,91 
- ---

OOO 

500 

--+-----

o, 
-

7, 

7, 

2, 
---

2, 
� 

2, 

2, 
-

OOO 
-,- ----

000 

1 517,05 

1 501,05 

1 665,08 

758,53' 

10 507,35 

11 655,56 

OOO 

OOO 

515,46 1 030,92 1 
- --- - --, 

-
___ 

39�,98 

--- -- 795,96 j 

OOO 1 293,28 

OOO 3 119,23 

12, OOO 10,30

2 586,56
1 

6 238,46 1 

i 
123,60 1 

--

792, 
-

1,19 

- i
942,77 i 

1 

4131,39 

: __ 413�391 

.4., .�,,, • .,O; 48 989 268, lč DPH:
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nk 
Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 
IČO 36 126 624 

Bratislava, 23. mája 2017 

Banková záruka za realizáciu kontraktu č. 03343-02-0006903 

Boh sme informovaní, že ste pripravení so spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO 43 989 268, 
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 21431/T (ďalej len „Zhotovitel"') uzatvoriť 
zmluvu o dielo, ktorej predmetom bude zhotovenie diela: ,,Zateplenie budovy školy v rátane výmeny okien a vchodových 
dverí" v celkovej zmluvnej cene 157.000,00 EUR bez DPH (ďalej len „Zmluva") 

V súlade s podmienkami Zmluvy sa požaduje, aby Vám Zhotoviteľ poskytol za účelom prípadnej náhrady plnenia Jeho závazkov 
vyplývaJúc1ch zo Zmluvy bankovú záruku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných závazkov vo výške 10% z celkovej 
zmluvnej ceny, t j  15 700,00 EUR 

Na základe vyššie uvedených skutočností a na žiadosť Zhotoviteľa my, UniCredit Bank Czech Repubhc and Slovak1a, a.s , 
pobočka zahraničnej banky, šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava 1, Oddiel Po, Vložka číslo 2310/B, týmto preberáme voči Vám neodvolateľnú záruku a zavazujeme sa, zriekajúc sa 
všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich z vyššie opísaného zmluvného závazkového vzťahu, zaplatiť Vám 
bez zbytočného odkladu na základe Vašej prvej požiadavky, v prospech bankového účtu uvedeného vo Vašej požiadavke 
na zaplatenie, akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu 

= 15.700,00 EUR 

(slovom Patnást'tlsícsedemsto 00/100 euro) 

po prijatí Vašej písomnej požiadavky na zaplatenie, podpísanej Vaš1m1 oprávnenými zástupcami a obsahujúcej Vaše 
vyhlásenie, že Zhotoviteľ nesplnil svoje závazky vyplývajúce zo Zmluvy, pričom nesplnené závazky Zhotoviteľa presne 
popíšete 

V záujme overenia nám musí byt' Vaša písomná požiadavka na zaplatenie predložená s tým, že podpisy Vašich oprávnených 
zástupcov uvedené na Vašej písomnej požiadavke na zaplatenie musia byť úradne overené 

Táto záruka nadobudne účinnosť dňom doručenia fotokópie Zmluvy podpísanej Vami a Zhotoviteľom na našu adresu 
UrnCredit Bank Czech Repubhc and Slovak1a, a s , pobočka zahraničnej banky, Trade Services Operations SK, šancová 1/A, 
813 33 Bratislava, bez povinnosti na našej strane skúmať pravosť a právnu záváznosť podpisu/podpisov uvedeného/uvedených 
na Zmluve 

Táto záruka platí najneskôr do 30. septembra 2017 (konečný dátum platnosti) vrátane. Vaša písomná požiadavka 
na zaplatenie splňajúca podmienky tejto záruky nám musí byť doručená na našu vyššie uvedenú adresu doporučenou poštou 
alebo kuriérskou službou najneskôr do konečného dátumu platnosti tejto bankovej záruky Uplynutím konečného dátumu 
platnosti táto banková záruka zanikne plne a automaticky, nezávisle od vrátenia originálu tejto záruky do našej banky. 

V prípade vrátenia originálu tejto záruky do našej banky pred uplynutím konečného dátumu platnosti zaniká platnosť tejto 
záruky plne a automaticky dňom vrátenia originálu záručnej listiny do našej banky. 

Túto záruku je možné uplatniť aj po čiastkach S každou nami vyplatenou čiastkou v rámci tejto záruky sa znižuje náš závazok 
o výšku rovnajúcu sa výške vyplatenej čiastky

Nároky vyplývajúce z tejto záruky rne je možné postúpiť, založiť am vinkulovať v prospech tretích osôb Táto záruka sa riadi 
právnym poriadkom Slovenskej repubh Prí adné spory budú riešené na príslušnom súde v Slovenskej republike. 

! 

Marek Durbák 
Produktový špecialista pre CIB & PB 

vedúci tímu 

" • ' /
Martina Mus1Jová 

·48- Produktový špec1ahsta pre CJB & PB II 

Un1Cred1t Bank Czech Repubhc and Slovak1a, a s, so s1dlom Zeletavská 1 525/1, 140 92 Praha 4 - M,chle, česla republ1i'a, IČ 649 48 242, zapísaná v obchodnom reg1stn vedenom Mestskym sudom 
v Prahe pod sp znaclou B 3608 
orgamzacná zlozka 
Un1Cred1t Bank czech Republlc and Slovak1a, a s, pobočka zahramčneJ banky, adresa miesta č1nnost1 šancová 1/A, 8 13 33 Bratislava, Slovenslá republ1i'a , !CO 47 25 1 336, zaplsaná v obchodnom 
reg1stn Dl resného sudu Bratislava 1, oddiel Po , vlozra č 23 10/B, Tel +4212495011 1 1. Fax +421249 50 3406, UmTel 0800 14 00 14, e�ma1I kontalt@un1cred1tgroup sk, 5w1ft lod (BIC) UNCRS,BX, 
www umc red1tbank sl 
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POISTNÁ ZMLUVA



POISTNÝ CERTIFIKÁT 

INSURANCE CERTIFICATE 

VERSICHERUNGSBESTÄTIGUNG 

Poisťovateľ: UNIQA poisťovňa, a.s. Miesto a dátum vystavenia Poistná zmluva č. 

lnsurer: Lazaretská 15, Place and Date of lssue lnsurance Pollcy No. 

Verskherung: 
820 07 Bratislava 27 Ort, Datum der Ausstellung Versieherungsvertrag Nr. 
Slovenská republika 
Tef.č.: 0850 111400, 3.11.2015 9127000078 
E-mail: poistovna@uniqa.sk

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

GENERAL THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE 

ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

AVA- stav, s.r.o. Poistený: 
lnsured: 
Versicherungsnehmer: 

Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 
IČO: 43 989 268 

Poistná suma : 
Amount insured: S OOO 000€ 
Versicherungssumme: 

Územná platnosť: SR + CZ + HU + PL 

Territorial scope (geographlcal ): SR + CZ + HU + PL 

Gebietsgultigkeit ( geografisch ): SR + CZ + HU + PL 

Platnosť poistenia od: 
Validity of insurance since: 1.11.2015 
Versicherung Gi.iltigkeit von: 

Tento certifikát, potvrdzuje platnosť poistenia, v súlade s uzavretou poistnou zmluvou a poistnými 
podmienkami. Toto potvrdenie má výlučne informatívny charakter nenahrádza, nemení ani nerozširuje 
akékoľvek ustanovenia poistnej zmluvy alebo poistných podmienok. 
This certiflcate confirms the validity of insurance coverage, in accordance with the agreed insurance policy and 
insurance condltions. This certificate is for information purpose only, does not replace, alter or extend any 
provisions ot the lnsurance policy or insurance conditions. 
Dieses Zert1fikat bestätigt die Gúltigkeit der Versicherung, In Obereinstimmung mit der Verslcherungspolice 
und Versicherungsbedingungen. Dieses Zert1f1kat ist nur zur lnformation erstelt, es ersetzt, ändert oder 
erweitert nicht die Bestlmmung des Versicherungsvertrages oder Verslcherungsbedlngungen. 

\: ) f 

UNIQA poisťovňa, a.s. 

UNIQA poisťovňa, a.s. Telefonický kontakt: 0850 111 400 
lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Web: http://www.uniqa.sk 

Slovenská republika E-mail: poistovna@urnqa.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B 

IČO: 00 6$3 501 
DIČ: 20ZJ1096242 
IČDPH:SK7020000229 

mailto:polstovna@unlqa.sk
http://www.uniqa.sk
mailto:poistovna@umqa.sk
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Vášu zmluvu spravuje 
Správa špecialneho poistema - majetok 
E-mail sprava_cb@umqa sk 
Telefon 0850 111 400

■ ' I - I f f t\ Korešpondenčná adresa 
UNIQA poisťovňa a s 
Lazaretska 15, 820 07 Bratislava 27

Váš sprostredkovatel’ poistema Vážený klient
AVA - stav.s r o

Respect Slovakia.s r o Puškinova 700/90
924 01 Galanta

Bratislava, dňa 5 4 2017

Vážený klient,

dovol'ujeme si Vám poďakovať za dóveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste s námi uzavřeli dodatok k 
zmluve 5 9127000078

V prílohe Vám zasielame úplné žneme poistnej zmluvy v rozsahu dojednanom našim sprostredkovatefom poistema

Prosíme Vás, aby ste poistné platili navrhovaným spósobom, tj príkazom na úhradu Na příkaze 
nasledujúce údaje

platba v prospěch účtu
IBAN
BIC

2623005034/1100
SK98 1100 0000 0026 2300 5034
TATRSKBX

variabilný symbol 
konštantný symbol 
výška úhrady 
dátum splatnosti 
doplatek poistného

9127000078
3558
3 054,69 EUR
15 3 , 15. 6,15 9 a 15 12 běžného roka 
309,90 EUR za obdobie 5 4 2017 do 15 6 2017

V případe akýchkoívek nejasností sa obráťte s dóverou na svojho sprostredkovateía poistema alebo na našich 
pracovníkov

S úctou

'1

Ing Martin Žáček, CSc
předseda představenstva 

a generálny riaditel’

Wolfgang Friedl 
podpredseda představenstva

UNIQA poisťovňa, a.s 
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 
Slovenská republika

Obchodný register Okresného súdu

Call centrum 0850 111 400 
Web- http //www.uniqa sk 
E-mail poistovna@umqa sk

Bratislava 1, Oddiel- Sa, vložka číslo

IČO 00 653 501
DIČ 2021096242
IČ DPH:SK7Q2Q00Q229

843/B

poistnej

uveďte

http://www.uniqa


UNÍQA

Vášu zmluvu spravuje
Sprava špecialneho poistema - majetok Bratislava 
E-mail sprava_cb@umqa sk 
Telefon 0850 111 400

Korešpondenčná adresa 
UNIQA poisťovňa a s 
Lazaretska 15, 820 07 Bratislava 27

Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127000078 v zmysle dodatku č. 4
Poistitel’- UNIQA poisťovňa, a s

Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

IČO 00653501
Zastůpená Ing Martin Žáček, CSc , předseda představenstva 

Wolfgang Friedl, podpredseda představenstva

a
Poistník: AVA - stav.s r o

Puškinova 700/90
924 01 Gaianfa

IČO 43989268
Obchodný register Okresného súdu Sro 
Oddiel Trnava, Vložka číslo 21431U 
Zastůpená

uzatvárajú v zmysle ustanovení Občíanskeho zákonníka a všeobecných poistných podmienok tento dodatok č 4 
k poistnej zmluve

číslo 9127000078

Začiatok poistema 15 3 2014 Účinnost změny 5 4 2017
Komec poistema na neurčito

Druh poistenia:

Všeobecná zodpovědnost’ 12 218,75 EUR

# Ročně poistné- 12 218,75 EUR
Splatnost’: 15 3,15 6,15 9 a 15 12 běžného roka

Splátka poistného. 3 054,69 EUR

Zmluvné dojednania.

UNÍQA poisťovňa, a.s Call centrum 0850 111 400
lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 Web. http //www umqa.sk
Slovenská republika E-mail. poistovna@umqa.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel- Sa, vložka číslo- 843/B

IČO 00 653 501
DIČ:2021096242
IČ DPH SK7020000229

mailto:poistovna@umqa.sk
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Druh poistenia. Všeobecná zodpovědnost’
Všeobecné zmluvné dojednania

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poisteme zodpovědnosti za 
škodu - 2009, doplněné a modifikované klauzu- lamí a inými přílohami pre tento druh poistenia, 
uvedenými v tejto zmluve

Osobitné zmluvné dojednania:

1 Poisteme sa odchylné od ČI 5 ods 21 VPPZ vztahuje aj na nároky na náhradu nakladov Sociálnej 
alebo zdravotných poisťovní pri pracovnom úraze alebo chorobě z povolama, limit plnema 300 000,- 
EUR v rámci poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre zodpovědnost’
2 Poisteme sa okrem výluk uvedených vo VPPZ nevztahuje ani na akékofvek škody
a) spósobené výbušninou,
b) spósobené otvoreným ohňom alebo horfavinami,
c) spósobené plynmi a/alebo látkami skladovanými pod tlakom,
d) spósobené poddolovaním,podkopáním,vibráciami alebo zhutňovamm terénu,
e) spósobené vykonáváním činnosti v podzemí,bamach alebo tuneloch,
f) spósobené atmosferickými zrážkami pri realizácií výstavby,přestavby alebo úpravy striech alebo 
podkroví,
g) škody spósobené výkopovou alebo demolačnou činnosťou na nadzemných alebo podzemnych 
kábloch.vedemach alebo potrubiach,
h) spósobené na hnutefných alebo nehnutefných veciach histonckej, umeleckej alebo/a kultúrnej 
hodnoty
Poistené činnosti v zmysle výpisu OR OS Trnava,odd Sro.vl č 21431/T
- uskutočňovame stavieb a ich zmien,
- přípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteíovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateíom živnosti (velkoobchod),
- prenájom hnutefných věcí,
- čistiace a upratovacie služby,
- demolácia, búracie práce, příprava stavemska, terénne úpravy,
- klademe zámkovej dlažby,
- obkládáme stien suchým spósobom,
- armovacie práce,
- lešenárske práce - montáž a demontáž lešema,
- tapetovame.maliarske a natieračske práce,
- montáž pnečok a závěsných podhfadov suchou technológíou z hromadné vyrábaných dielcov,
- montáž sadrokartónu,
- ochranné nástreky izolačných materiálov,
- administrativně služby,
- murárstvo,
- příprava debnema pre základy,
- povrchové úpravy plechov - natieraním,
- montáž okenného a dveřového tesnema,
- zhotovovame jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu,
- výroba brán a prvkov na oploteme,
- dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracováním alebo pomocou 
drobnej ručnej mechamzácie,
- osadzovame a údržba dopravného značema a mštalovame dopravných značiek,
- montáž bezpečnostných dveří s menej ako 3-bodovym uzamykacím mechamzmom,
- čisteme kanalizačných systémov
3 Poisteme sa vztahuje aj na ušlý zisk vyplývajuci zo škody na živote, zdraví alebo materialnej škody
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UNIQA
Miesto poistenia: územie SR+ČR+PL+HU

Predmet poistenia-
1 ŠKODA NA MAJETKU, ŽIVOTE A ZDRAVÍ TRETEJ 
OSOBY 2 NÁKLADY NA OBHAJOBU POISTENÉHO 
Spoluúčast’v % 10 0
Spoluúčast’ mimmálna 300,00 EUR

Poistná suma Ročně poistné 
5 000 000,00 EUR 12 218,75 EUR

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s příslušnými platnými všeobecnými poistnými podmienkami, 
zmluvnými dojednamami a ustanovemami uvedenými v tejto poistnej zmluve alebo přílohách, převzal som ich a 
súhlasím s nimi Zároveň svojim podpisom potvrdzujem pravdivost’ uvedených údajov a žiadam o uzatvoreme/zmenu 
poistenia v rozsahu tejto poistnej zmluvy Bol som oboznámený s doležitými zmluvnymi podmienkami poistnej zmluvy 
prostredníctvom formulára podlá vzoru ustanoveného Národnou bankou Slovenska Ďalej svojim podpisom v súlade s 
ustanovením § 11 zákona č 122/2013 Z z o ochraně osobných údajov udefujem poistitelávi neodvolatefný súhlas na 
spracovame svojich osobných údajov uvedených v poistnej zmluve v informačných systémoch poistitelá a to za účelom 
a po dobu poskytovama poistenia a činnosti s tým súvisiacich Zároveň súhlasím s postúpemm osobných údajov 
poskytnutých poistitefovi na mé subjekty, ktoré sú súčasťou finančnej skupiny UNIQA Group a iným subjektom z krajin 
Európskej únie vrátane ich cezhramčného toku, ak je poskytnutie týchto údajov v súlade s výkonom poisťovacej 
činnosti
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