
Z m l u v a   o   d i e l o 
č.   01 / 2011 

 
na vykonanie opráv výtlkov, špár a trhlín  

na mestských komunikáciách v meste Poprad tryskovou metódou pod tlakom Patchmatic 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:  Správa mestských komunikácií Poprad  
Adresa:  Levočská 3312/37,  058 01  Poprad 
zastúpená:   Mgr. Peter Fabian, riaditeľ organizácie 
bank.spoj.:   UniCredit Bank Poprad 
číslo účtu:    1440354018/1111 
IČO:      00696463    
DIČ:    2020665790   
IČ DPH:  neplátca 
Telefón:    052/7731526  Fax: 052/7731153 
e-mail:   riaditel@smkpp.sk  
osoba zodpovedná rokovať vo veciach  
technických:   Peter Zastko 

 
Zhotoviteľ:   Ing. Marián Hlavna  
Adresa:  Nábrežie 4. apríla 1040/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Zastúpený:  Ing. Marián Hlavna  
IČO:   43829198 
IČ DPH:  SK1021649871 
Bankové spojenie: VÚB Lipt. Mikuláš 
Číslo účtu:  2380299655/0200 
Tel:    044/5523257   Fax: 044/5523257 
zapísaný v Živn.registri L.Mikuláš 54013604 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je vykonanie opráv výtlkov, špár a trhlín na mestských komunikáciách 
 meste Poprad tryskovou metódou pod tlakom Patchmatic. 
 
 

Článok III. 
Čas plnenia zmluvy 

 
 

1. Predmetom zmluvy sú práce, ktoré súvisia s vykonaním opráv výtlkov, špár a trhlín na 
MK v meste Poprad v  rokoch 2011 až 2013. 

 



2. Predpokladaný nástup v jednotlivých rokoch bude podľa poveternostných podmienok 
v mesiaci apríl. 

 
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho časť na odovzdanie  pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo  prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne a zaplatiť 
za jeho  zhotovenie dohodnutú cenu. Inak sa objednávateľ zaväzuje, že  dokončené dielo 
prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie  dohodnutú cenu. 

 
 

Článok IV. 
Cena za zhotovenie prác 

 
1. Cena za dodávku asfaltovej emulzie je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 

Z.z. o cenách  a vyhláškou č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 
vyhlášky č. 375/1999 Z.z.  

 
2. Cena za zhotovenie diela bude podľa nasledujúcej kalkulácie: 

Oprava výtlkov tryskovou metódou: 
Cena prác bez DPH   200,-   €/t   
20% DPH      40,-   €/t 

  Cena prác vrátane DPH  240,-   €/t 
      
3. Cena diela celkom počas trvania zmluvy neprekročí limit zákazky s nízkou hodnotou 

v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. a zákona č. 102/2007 Z.z. 

 
4. Celkový objem v danom roku je do 40 000,- € bez DPH. 
 
5. Objednávateľ poskytne zálohu vo výške  6 000,- € v danom roku pred zahájením prác, 

pričom záloha bude odpočítaná pri vystavení prvej faktúry. 
  
5.   Splatnosť faktúry je 14 dní od ukončenia a prevzatia prác. 
 
6.    Zhotoviteľ prehlasuje, že vyššie uvedené ceny sú jeho kalkulovanými cenami prác. 
 
 

Článok V. 
Fakturácia a platenie 

 
1. Podkladom pre úhradu ceny za práce je faktúra, ktorú predloží zhotoviteľ jedenkrát 

mesačne alebo po ukončení všetkých prác. 
 
2. Súpis skutočne vykonaných prác objednávateľ odsúhlasí do 7 dní so zhotoviteľom. 
 
 

Článok  VI. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude  zhotovený podľa podmienok a 

že počas záručnej doby bude mať  dohodnuté vlastnosti. 



 
2. Záručná doba je 12 mesiacov od ukončenia prác. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas  záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ  povinnosť bezplatne odstrániť vady, po 
uplatnení oprávnenej  reklamácie objednávateľom. 

 
 

Článok VII. 
Zmluvné podmienky 

 
1. V prípade neplnenia dodávok v zmluvne dohodnutej lehote  zaplatí zhotoviteľ zmluvnú 

pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z  hodnoty nerealizovaného objemu dodávky za 
každý deň omeškania. 

 
2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr objednávateľ zaplatí penále 0,05 % z 

fakturovanej ceny za každý  deň omeškania. 
 
 

Článok VIII. 
Ostatné ujednania 

 
1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko čisté, bez prekážok, zbavené práv tretích 

osôb. 
 
2. Zhotoviteľ požaduje súčinnosť pri zabezpečovaní dopravného značenia pred a počas 

prevádzania prác. 
 
3. Objednávateľ určí spevnenú plochu pre skládku kameniva, strážený priestor pre 

odstavenie mechanizmov po ukončení prác (Liaz Turbo, výspravkový stroj Patchmatic, 
Prepravník asfaltovej emulzie ťahač + cisterna). 

 
4. Prevedené práce (množstvo v t) budú preberané denne po ukončení prác (resp. ráno na 

druhý deň), zaznamenávané do stavebného denníka a preberacieho protokolu z prevzatia 
prác. 

 
5. Na predmetné práce zhotoviteľ vedie stavebný denník. 
 
6. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu pracovníkov na cestách podľa pokynov príslušníkov OD PZ 

a podľa poučenia povereného pracovníka objednávateľa. Taktiež bude dodržiavať 
všeobecne platné bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. Začiatok prác je 
potrebné ohlásiť na SMK Poprad u pánov uvedených v čl. VI bod 3. 

 
7. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník o vykonávaných prácach a predkladať k dennému 

podpisu povereným osobám zo strany zhotoviteľa, za účelom odsúhlasenia rozsahu 
vykonaných prác, ich kvality a množstva použitých  materiálov. 
Do denníka zo strany zhotoviteľa môžu zapisovať: Ing. Tomáš Bosík, Ing. Marián Hlavna, 
Pavol Korček, Miroslav Nesteš. 

 



8. Životné prostredie – túto problematiku rieši zákon 17/1992 o životnom prostredí, ktorý 
vymedzuje základné pojmy a stanovuje zásady ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ 
za správne uskladnenie materiálov ako i za manipuláciu s nimi. Zhotoviteľ zlikviduje 
všetky odpady, ktoré vzniknú jeho činnosťou, na vlastné náklady. 

9. Zhotoviteľ bezplatne odstráni vady po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom, 
písomnou formou. 

 
 

Článok IX. 
Záverečné ujednania 

 
 
1. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 
 
2. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých  každá zo zmluvných strán 

obdrží po dva vyhotovenia. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, 

zmluva nebola podpísaná v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
 
 
V Lipt. Mikuláši, dňa ..................    V Poprade, dňa .......................... 
 
Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………    ………………………….. 
    Ing. Marián Hlavna             Mgr. Peter Fabian          
                  riaditeľ organizácie 


