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ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená v zmysle § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ:  

Obchodné meno, alebo názov: Obec Ladomirová 

Sídlo:    Ladomirová 33, 09003 Ladomirová, Slovenská republika 

IČO:    00330671 

DIČ:    2020808757 

IČ DPH:   - 

Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu IBAN:   SK79 5600 0000 0036 3611 0014 

Štatutárny zástupca:  PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno, alebo názov: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. 

Sídlo:    B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou 

IČO:    36486485 

DIČ:    2020001962 

IČDPH:    SK2020001962 

Bankové spojenie  Slsp a.s. 

Číslo účtu:   SK69 0900 0000 0005 6108 1923 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Adrián Zacharský, konateľ spoločnosti 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)  

 

2. DEFINÍCIA A INTERPRETÁCIA POJMOV 

2.1. „Projekt“ je zámer Objednávateľa pripravený a realizovaný v zmysle oprávnení, ktorésú 

definovanépodmienkami výzvy. 

2.2. „Poskytovateľ NFP“ je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorý 

ţiadateľovi na základe účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne časť finančných prostriedkov na 

financovanie projektu. 

2.3. „Zmluva o poskytnutí NFP“ dvojstranný právny úkon stanovujúci zmluvné podmienky, práva 

a povinnosti prijímateľa (objednávateľa) a Poskytovateľa NFP pri jeho poskytnutí na realizáciu aktivít 

projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŢoNFP a tejto Zmluvy. 

 

3. PREDMET ZMLUVY 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzokZhotoviteľazhotoviť dielo pre Objednávateľa podľa špecifikácie 

a poţiadaviek uvedených v prílohe č. 1Zmluvy a záväzok Objednávateľa dodaťZhotoviteľovi všetky 

nevyhnutné potrebné podklady, oznámiť svoje poţiadavky na obsah, formu a rozsah diela, prevziať 
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hotové dielo najneskôr posledný deň lehoty na zhotovenie dielaa zaplatiťZhotoviteľovi cenu za 

zhotovené dielopodľa článku6. 

3.2. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä podklady nevyhnutné na plnohodnotné 

a správnezhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy. 

 

4. DIELO 

4.1. Dielompodľa tejto Zmluvyje realizácia stavebných prác zameraných na zlepšenie a skvalitnenie 

cestnej infraštruktúry asfaltovaním cestných komunikácií v obci Ladomirová a s tým súvisiacich 

bežných prác bez odstránenia pôvodného povrchu(ďalej len Dielo). Podrobná špecifikácia a rozsah 

dielasú uvedené v prílohe č: 1 tejto Zmluvy. 

4.2. Zhotoviteľsa zaväzuje zabezpečiťrealizáciu diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy osobami 

oprávnenými na vykonávanie uvedených činností. 

 

5. LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 

5.1. Termín plnenia predmetu Zmluvyje do6mesiacov odo dňanadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

5.2. Miestom dodania predmetu Zmluvy sú miestne komunikácie nachádzajúce sa katastrálnom území 

Ladomirová, obec Ladomirová, okres Svidník (ďalej len „miesto dodania“). 

5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať v súvislosti s predmetom ZmluvyObjednávateľovi poradenstvo 

a súčinnosť hlavne rámci následných auditov a overovania súvisiacich s predmetom zmluvy, a to 

bezodplatne, aţ do ukončeniaobdobia udrţateľnosti projektu. 

 

6. ODMENA ZA ZHOTOVENIE DIELA 

6.1. Cena za predmet Zmluvy je stanovená na základe výsledkov zrealizovaného verejného obstarávania. 

6.2. Cena za zhotovenie dielaje stanovená vo výške: 

cena bez DPH: 167 645,00EUR 

DPH 20%: 33 529,00EUR 

cena spolu s DPH: 201 174,00EUR 

(ďalej ako „odmena“) 

 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1. Odmenu podľačlánku6. bude Zhotoviteľfakturovať pozhotovení diela, po jeho riadnom 

a protokolárnomprevzatí,Objednávateľom. Za riadne zhotovené dielo sa povaţuje dielo, ktoré 

nevykazuje ţiadne vady a nerobky. 

7.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru len za dodanie predmetu Zmluvy, ktorýObjednávateľriadne prevzal. 

7.3. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela bude faktúra Zhotoviteľa. Faktúra je uhradená dňom 

pripísania finančnej čiastky na účet Zhotoviteľa, za podmienky správnych náleţitostí vystaveného 

daňového dokladu. 

7.4. Po predloţení a odsúhlasení faktúry je Objednávateľ povinný vykonať úhradu v lehote 60 dní. 

7.5. V prípade, ţe dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, bude 

Zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať Objednávateľovi vo výške 

percentuálneho rozpracovania poskytovaných prác. Objem prác musí byť odsúhlasený 

Objednávateľom. 

 

8. ZODPOVEDNOSŤ 
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8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe predmet tejto Zmluvybuderealizovaný a dodanýpodľa tejto Zmluvy, 

v súlade s platnou legislatívou a metodickýmiusmerneniamiPoskytovateľa NFPa Objednávateľa. 

8.2. Zhotoviteľv plnej miere zodpovedá za nedostatky, ktoré majú ním spracované výstupya v prípade, ţe 

v nich budú identifikované nedostatky je povinný ich bezodkladne odstrániť. 

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky, ktoré boli spôsobené pouţitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaloţení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na to upozornil Objednávateľa a ten na ich pouţití trval. 

8.4. Pre prípad identifikovaných nedostatkov dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa poţadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť bezplatne odstránenie identifikovaných nedostatkov. Moţnosť iného 

dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľsa zaväzuje prípadné nedostatky odstrániť bez zbytočného 

odkladu. 

9. ĎALŠIE DOJEDNANIA 

9.1. Zhotoviteľ bude pravidelne, respektíve na základe poţiadavky,informovať Objednávateľa o stave 

implementáciepredmetu Zmluvy. 

9.2. Zhotoviteľbude pri vypracovávaní predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodrţiavať aktuálne platnú legislatívu, metodické príručky a usmernenia vydané Poskytovateľom 

NFPa Objednávateľomsúvisiace s implementáciou projektu a podmienky tejto Zmluvy. 

9.3. Prípadné zmenytejto Zmluvy musia byť v súlade s § 18 Zákonač. 343/2015 Z. z.Zákon o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zmluvou o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku a jej prílohami. 

9.4. Objednávateľ je oprávnený pouţívať Dielo alebo vykonávať práva viaţuce sa k nemu na základe vecne, 

miestne neobmedzenej, výhradnej, bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa, prevoditeľnej, v písomnej 

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej obsahom nebudú ţiadne obmedzenia Objednávateľa pri 

pouţívaní Diela alebo pri vykonávaní iného práva, ktoré by vyţadovali dodatočný alebo osobitný súhlas 

Zhotoviteľa na uplatňovanie majetkových práv, alebo dodatočný alebo osobitný súhlas Zhotoviteľa na 

vykonávanie iného práva k majetku, ktorý je predmetom Zmluvy, v dôsledku čoho bude Objednávateľ 

oprávnený všetky práva k Dielu nerušene a neobmedzene aplikovať, uţívať, pouţívať, šíriť, 

rozmnoţovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s ním na ľubovoľný 

účel a to minimálne do ukončenia obdobia udrţateľnosti Projektu, pripadne v rovnakom rozsahu ich 

previesť, či poskytnúťčiastočne alebo v celosti tretej osobe v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne. 

9.5. Objednávateľ poţaduje, aby sa Zhotoviteľ zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

so zhotoveným dielom kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po 

ukončení zákazky a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu. 

Oprávnené osoby sú: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) aţ f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
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9.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, 

9.7 Zhotoviteľ predloţí zoznam všetkých subdodávateľov, v prípade ak bude realizovať dielo aj 

prostredníctvom subdodávateľov. 

9.8 V prípade, ţe zhotoviteľ nebude realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, podpisom tejto 

zmluvy čestne vyhlasuje, ţe nemá subdodávateľov. 

9.9 V prípade zatajenia subdodávateľov, zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté škody na predmete zákazky 

v plnom rozsahu. 

9.10 Zhotoviteľ uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto Zmluvy je moţné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.2. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní odo doručenia 

dodatku druhej strane. 

10.3. Na vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

10.4. Účastníci Zmluvy týmto vyhlasujú, ţe táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

10.5. Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrţídve a Zhotoviteľ jedno 

vyhotovenie. 

10.6. Táto zmluva je platná jej podpisom Zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť splnením 

nasledujúcichodkladných podmienok: 

a) Zverejnením zmluvy v zmysle zákona 211/2000, Z.z.; 

b) vystavením písomnej objednávky na dodávku predmetu zmluvy Zhotoviteľovi; 

 

Ladomirová, dňa: 9.3.2022 

 

 

 

.........................................................     ......................................................... 

Objednávateľ       Zhotoviteľ 
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Príloha č. 1 

 

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY 

P.Č. Kódpoloţky Popis MJ Mnoţstvocelkom 

1 2 3 4 5 

     

  
ul. Spodná 

  

1 573211111 
Postrekasfaltovýspojovací bez posypukamenivom z 
asfaltucestného v mnoţstve od 0,5-0,7 kg/m2    

m2 2 750,000 

2 577144221 
Asfaltovýbetónvrstvaobrusná AC 11 O  znemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 50 mm 

m2 2 750,000 

3 572713111 
Vyrovnaniepovrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnenímkrytovasfaltovouzmesou pre koberecotvorený 

t 95,000 

    
 

  
ul. Bočná 1 

 

 

1 573211111 
Postrekasfaltovýspojovací bez posypukamenivom z 
asfaltucestného v mnoţstve od 0,5-0,7 kg/m2    

m2 900,000 

2 577144221 
Asfaltovýbetónvrstvaobrusná AC 11 O  znemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 50 mm    

m2 900,000 

3 572713111 
Vyrovnaniepovrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnenímkrytovasfaltovouzmesou pre koberecotvorený 

t 35,000 

    
 

  
Osada 

 

 

1 573211111 
Postrekasfaltovýspojovací bez posypukamenivom z 
asfaltucestného v mnoţstve od 0,5-0,7 kg/m2    

m2 650,000 

2 577144221 
Asfaltovýbetónvrstvaobrusná AC 11 O  znemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 50 mm    

m2 650,000 

3 572713111 
Vyrovnaniepovrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnenímkrytovasfaltovouzmesou pre koberecotvorený 

t 45,000 

    
 

  
ul. Stredná 

 

 

1 573211111 
Postrekasfaltovýspojovací bez posypukamenivom z 
asfaltucestného v mnoţstve od 0,5-0,7 kg/m2    

m2 3 950,000 

2 577144221 
Asfaltovýbetónvrstvaobrusná AC 11 O  znemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 50 mm    

m2 3 950,000 

3 572713111 
Vyrovnaniepovrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnenímkrytovasfaltovouzmesou pre koberecotvorený 

t 140,000 

    
 

  
ul. Bočná 2 

 

 

1 573211111 
Postrekasfaltovýspojovací bez posypukamenivom z 
asfaltucestného v mnoţstve od 0,5-0,7 kg/m2    

m2 1 100,000 
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2 577144221 
Asfaltovýbetónvrstvaobrusná AC 11 O  znemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 50 mm    

m2 1 100,000 

3 572713111 
Vyrovnaniepovrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnenímkrytovasfaltovouzmesou pre koberecotvorený 

t 25,000 

    
 

  
ul. Bočná 3 

 

 

1 573211111 
Postrekasfaltovýspojovací bez posypukamenivom z 
asfaltucestného v mnoţstve od 0,5-0,7 kg/m2    

m2 1 100,000 

2 577144221 
Asfaltovýbetónvrstvaobrusná AC 11 O  znemodifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 50 mm    

m2 1 100,000 

3 572713111 
Vyrovnaniepovrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnenímkrytovasfaltovouzmesou pre koberecotvorený 

t 25,000 

    
 

  
Vpuste 

 

 

1 899231111.S 
Výškováúpravauličnéhovstupualebovpuste do 200 mm 
zvýšenímmreţealebopoklopu 

ks 41,000 

 

Ladomirová, dňa: 9.3.2022 

 

 

 

.........................................................     ......................................................... 

Objednávateľ       Zhotoviteľ 
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Príloha č. 21 

 

 

PODROBNÝ ROZPOČET 
 

P.Č. Kód poloţky Popis MJ 
Mnoţstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

       

  
ul. Spodná  

   

43 210,00 

1 573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 
0,5-0,7 kg/m2    

m2 2 750,000 0,70 1 925,00 

2 577144221 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O  z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm    

m2 2 750,000 11,80 32 450,00 

3 572713111 
Vyrovnanie povrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený 

t 95,000 93,00 8 835,00 

       

  

ul. Bočná 1 
   

14 505,00 

1 573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 
0,5-0,7 kg/m2    

m2 900,000 0,70 630,00 

2 577144221 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O  z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm    

m2 900,000 11,80 10 620,00 

3 572713111 
Vyrovnanie povrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený 

t 35,000 93,00 3 255,00 

       

  

Osada 
   

12 310,00 

1 573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 
0,5-0,7 kg/m2    

m2 650,000 0,70 455,00 

2 577144221 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O  z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm    

m2 650,000 11,80 7 670,00 

3 572713111 
Vyrovnanie povrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený 

t 45,000 93,00 4 185,00 

       

  
ul. Stredná 

   

62 395,00 

1 573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 
0,5-0,7 kg/m2    

m2 3 950,000 0,70 2 765,00 

2 577144221 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O  z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm    

m2 3 950,000 11,80 46 610,00 

3 572713111 
Vyrovnanie povrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený 

t 140,000 93,00 13 020,00 

                                                               
 
1
Uchádzač vyplní príslušnú tabuľku podľa toho, či je, alebo nie je platiteľom DPH. 
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ul. Bočná 2 

   

16 075,00 

1 573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 
0,5-0,7 kg/m2    

m2 1 100,000 0,70 770,00 

2 577144221 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O  z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm    

m2 1 100,000 11,80 12 980,00 

3 572713111 
Vyrovnanie povrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený 

t 25,000 93,00 2 325,00 

         
ul. Bočná 3 

   

16 075,00 

1 573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 
0,5-0,7 kg/m2    

m2 1 100,000 0,70 770,00 

2 577144221 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O  z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm    

m2 1 100,000 11,80 12 980,00 

3 572713111 
Vyrovnanie povrchu s rozprest. Hmôt a 
zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre 
koberec otvorený 

t 25,000 93,00 2 325,00 

         
Vpuste 

   

3 075,00 

1 899231111.S 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste 
do 200 mm zvýšením mreţe alebo poklopu 

ks 41,000 75,00 3 075,00 

       

SPOLU bez DPH 167 645,00 

DPH 20% 33 529,00 

SPOLU s DPH 201 174,00 

 

 

Ladomirová, dňa: 9.3.2022 

 

 

 

.........................................................     ......................................................... 

Objednávateľ       Zhotoviteľ 

 


