
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
Mobil:
Email:

L Zmluvné strany 

Obec Koláre
Koláre 19, 991 09 Veľká Čalomija 
Renáta Poboriová, starostka obce 
00647390 
2021173352
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SKOS 0200 0000 0000 1022 0402 
+421 47 48 94 266 
kolare(Skolare.onmicrosoft.com

BVT - STAV s.r.o.
Kamenné Kosihy 129,
991 27 Kamenné Kosihy
Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtoš
+421 915 495 317
boitos(g),bvt-stav.sk
44404506
2022688261
SK2022688261
OTP Banka Slovensko, a.s.

Zhotovitel’:
Sídlo:

Zastúpený:
Telefón:
E-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK51 5200 0000 0000 1074 2470

konatelia

Preambula
Táto zmluva je uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) 
na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa 
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet Zmluvy bude financovaný zo zdrojov IROP 
v kombinácii s vlastnými zdrojmi objednávateľa, výzva MAS Ipeľská Kotlina - Novohrad,
o.z., kód výzvy IROP-CLLD- Q108-512-006.
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II. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Trhové priestory v obci Koláre“ v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy - 
rozpočtom (Príloha č. 1 ZoD), v súlade s projektovou dokumentáciou.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho 
vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.

3. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela.
4. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že práce vykoná v súlade s požiadavkami Objednávateľa na 

prvotriednu kvalitu, pri realizácii dodrží všetky súvisiace bezpečnostné, technické a 
technologické normy a predpisy.

III. Čas plnenia zmluvy

2.

Zhotovitel’je povinný začať s vykonávaním realizácie predmetu Zmluvy v lehote do 10 
dní odo dňa prevzatia staveniska. Na prevzatie staveniska bude zhotovitel’ 
objednávateľom písomne vyzvaný do 10 dní po schválení podpisu a nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Zhotovitel’ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote do 4 mesiacov 
odo dňa prevzatia staveniska. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu 
Objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.

IV. Cena

1.

2.

3.

Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v 
znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:

Cena bez DPH: 14 785,93 EUR
DPH 20%: 2 957,19 EUR
Cena s DPH: 17 743,12 EUR

Cena dohodnutá v bode 1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, 
dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok 
podľa tejto zmluvy v mieste plnenia.
V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 
a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady 
na mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých 
poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s 
umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami.

V. Platobné podmienky

1.

2.

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe jednej faktúry, ktorú 
zhotovitel’ vystaví a odošle objednávateľovi po riadnom skončení a protokolárnom 
odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom.
Zhotovitel’ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. 
Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a 
označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác - výkazom výmer podľa zmluvy.



3.

4.
5.

6. 

7.

8.

Verejný obstarávate!’ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. Úhrada eeny diela bude 
vykonaná bankovým prevodom na základe predloženia faktúry, ktorá bude predložená 
po ukončení a odovzdaní diela.
Zhotovitel’ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnyeh predpisov.
Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musí byť podpísaná 
zodpovednou osobou.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia.
V prípade, že zhotovitel’ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú 
uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, 
uvedenej v konečnej faktúre 10% z ceny diela do doby odstránenia všetkých vád a 
nedorobkov.
Objednávateľ uvoľní zádržné do 3 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o 
odstránení všetkých vád a nedorobkov.

Záručná doba, zodpovednosť za vady, pokuty a iné podmienky vykonania
diela

1. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto 
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel’ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov. Zhotovitel’ zodpovedá aj za tzv. 
skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 
dňom odovzdania a prevzatia diela.

4. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva 
objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie). Zhotovitel’ je povinný 
reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s 
objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.

5. Zhotovitel’ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom 
čase.

6. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotovitel’ v rámci 
odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.

7. Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení 
reklamovaných skrytých vád pripraví zhotovitel’ záznam, ktorý potvrdia zodpovední 
zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.

8. V zmysle čl. 111 tejto zmluvy sa zhotovitel’ zaviazal dokončiť a odovzdať
objednávateľovi dielo do 4 mesiacov od odovzdania staveniska. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí 
zhotovitel’ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý 
deň omeškania.

9. V prípade využitia subdodávateľov zhotovitel’ zodpovedá za plnenie zmluvy o
subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto 
zmluvy realizoval sám. Zhotovitel’ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere 
subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o
subdodávke.

10. Zhotovitel’ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, 
stavebný dermík (SD) v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený 
pracovník zhotoviteľa. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu 
bude zabezpečený počas celej pracovnej doby.



11. Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. 
Stavebný dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom 
denníku požadovať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne 
vykonaných častí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri 
realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa 
zabezpečujúcom plnenie termínov pri uskutočňovaní diela.

12. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je súlad diela so záväznými normami, 
projektovou dokumentáciou a príslušným povolením.

VIIL
Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka a súvisiace právne predpisy.

2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 
potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.

5. V prípade neschválenia Žiadosti o príspevok, resp. verejného obstarávania sa uzavretá 
zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku úspešného uchádzača 
voči verejnému obstarávateľovi.

6. Zhotovitel’ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním 
predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platností a účinností predmetnej Zmluvy o 
poskytnutí príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU 
oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť.

7. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá 
objednávateľ a jedno zhotovitel’.

Objednávateľ: . .
V Kolároch, <

Renáta Poboriová, starostka obce

Príloha č. 1: Rozpočet

v Kamenných Kosihách, °^//)
Ing. Vincent Bojtos, j

r
Ing. Tomáš Bojtoš - konatelia

BVT-STAY wa, Kamenné Kosihy ž. 129,991 27
1ČO:^«4506

HVT DIČ:202 268 8261,ltDPH:SIQ022688261 
Okresný súd Banská Bytída, Oddiefiro, Vtoika í.;15446/S



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revitaiizácia verejného priestranstva na obecnú tržnicu
Objekt:

Objednávatef: Obec Koláre, OcÚ c. 19, 991 09 V. Čalomija 
Zhotoviter; BVT-STAV s.r.o.
Miesto. Koláre

Spracoval; Ing. Tomáš Bojtoš

Dátum: 12.2.2021

č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková i^na zadania Celková cena zadania

24 404490008900.S Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia ks 0,170 17,689 3.007

17 17,000
251914811113.S I Montáž sOpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky ks 7,000 0,410 2,870|

7 7,000

26 404490008500.S

atlpik /n. rozmer 40x40 mm. dizka 2 m, ("červeno - biely reflexný polep), 
pre dopravné značky ks 0,070 17,694 7,239
7 7,000

271404490008700. S | Krytka stĺpika, 40x40 mm ks 0.070] 0.850] 0.060 \

7 7,000
28\404440000200.S Uchyt na stĺpik, d 40x40 mm ks 0,2201 2,550 i 0,56í

---------------------------------------------------------------------------------------- 22.000

29 404410000500 Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná ks 0.030 28,481 0,854
3 3,000

30 404410006800
Výstražná značka A40 (ZuZena vozovka sprava), rozmer f00 mm, tolia
RA1, pozinkovaná ks 0,070 21,437 0,274
1 1,000

31 404410007100
Výstražná značka A4c (4utena vozovka zľava), rozmer raa mm, roua Kf\ i, 
pozinkovaná ks 0,070 21,437 0,214

1 1,000

32 404410053200
Zakazova značka 1329a (Zakaz predchádzania), rozmer f 00 mm, tona HA 7, 
pozinkovaná ks 0,020 37,554 0,751

2 2,000

33 404410054400
Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolena rychlost), rozmer /OO mm, 
fólia RA1, pozinkovaná ks 0,020 37,554 0,751

2 2,000

34 404410057400
Zakazova značka B39 (Koniec viacerých zakazov). rozmer 700 mm, folia 
RA1, pozinkovaná ks 0.020 37,554 0,751
2 2,000

I 351914812111.s Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej ks 7,000| 0.650 | 4,650
7 7,000

36|915912211.S Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 10,0001 0,580l 5,800
5+5 10,000

37 404450006000.S
Začadenie dopravne • Bmerova alebo vodiaca doska Z4. rozmer 330x1 loo 
mm. obojstranná, plastová ks 0,700 22,131 2,213
5+5 10,000

38 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka beton., do lozka z bet. 
pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou m 32,800 5,759 188,895
32,80 32,800

3S 1592170001800. s Obrubník parkový. Ixšxv 7000x50x200 mm, prírodný ks 33,128i 2,850l 94.415
32,8 • 1,01 33,128

40 917733111.S
Osadenie beton, obrubníka bezbaneroveho do lôžka z betonu prostého tr.
C 30/37,š.do400mm m 22,800 22,617 515,668
22,80 22,800

41 \592170002400.S Obrubník cestný nábehový. Ixšxv 7000x200x750("700; mm ks 23,028 9,150 210,706
22,8*1,01 23,028

42 918101112.S
Lozko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlazobnych koaek z betonu 
prostého tr. C 16/20 m3 0,684 105,000 71,820
0.1*0,3*22,80 0,684

43 919731121.S
Zarovnanie styčnej plochy pozdlz vybúranej cast komunikaae asfaltovej 
hr. do 50 mm m 22,900 1,250 28,625
22,90 22,900

44 919735111.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm m 22,900 2,473 56,632
22,90 22,900

45 936104102.S Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1.5 t ks 4,000 25,000 100,000
4 4,000

46 160547000010K Predajný stánok celodrevený zast plochy do 5,00 m2 ks 4,000 1 080,000 4 320,000
4 4.000

47 jS36104211 .S )Osadenie odpadkového koša do betónovej pätky ks 3.Q00 13.500 40,500
3 3,000

48 553560003700.S
Koš odpadkový bO 1. štvorcový pôdorys, oceľová kostra opláštěná 
drevenými lamelami, výšky 920 mm ks 3.000 368,000 7 704,000

49 936124121.S Osadenie parkovej lavičky so zabetonováním nôh ks 1,000 20.000 20,000
1 1,000

50 553560001500
Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky, oceľová konštrukcia, 
sedadlo a operadlo z dosiek z borovicového dreva, dĺžky do 1800 mm ks 7,000 245,000 245,000

51 966811112.S Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky ks 17,000 0,100 1,700
7+10 17,000

52|966811113.S I Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky y.OQor 0.200| 1.40Q|
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revttallzácia verejného priestranstva na obecnú tržnicu
Objekt:

Objednávateľ; Obec Koláre, OcÚ č. 19, 991 09 V. Čalomija 
Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o.
Miesto. Koláre

Spracoval: Ing. Tomáš Bojtoš

Dátum. 12.2.2021

č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania Celková cena zadania

HSV Práce a dodávky HSV 14 695,927

1 Zemné práce 1 106,052

1 122202201.S Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 m3 50.432 5.524 278,586
(109,40+(32,80+22.80)'0,30r0,40 50,432

2 122202209.S
Odkopavky a prekopavky nezapazene pre cesty. Príplatok za lepivost 
hominy 3 m3 35.302 1,000 35,302
(109.40+(32.80+22.80)*0.30)-0.40*0,7 35,302

31162201102.s Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 50,432 1,537 77,514|
(109.40+(32,80+22.80)*0,30)*0,40 50,432

41167101101.5 Nakladanie neufahnuíého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 50,432| 6,998i 352,923(
(109,40+(32,80+22,80)*0,30)*0,40 50,432

5 171101131.S
Uloženie sypaniny do nasypu nesúdržných a súdržných hornín stnedavo 
ukladaných m3 50,432 1,989 100,309
(109,40+(32,80+22,80)*0,30)*0,40 50,432

6 161102302.5 Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezocti mimo skalných so zhutněním m2 126,080 0,786 99,099
109,40+{32.80+22.80)'0,30 126,080

7 183101114.S
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5. objem nad 0.06 do 0,125 
m3 ks 14,000 2.691 37,674
14 14,000

8 184102113.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5. pnemer balu nad 
300 do 400 mm ks 14,000 4,257 59,598
14 14,000

9 026530003800, S
Krik listnatý Zlatica prostredná - horsythia x intermedia, dekoratívny 
kvetom ks 14.000 2,950 47,300
14 14,000

10|185804311.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 2,000l 11,873} 23,746|
1 + 1 2,000

5 Komunikácie 5 212,838

11 564211111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretim, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění hr. 50 mm m2 126,080 1,537 193,785
109.40+f32.80+22,80)*0,30 126,080

12 564752111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ver. 32-63 mm (vibr.strk) 
po zhut.hr. 150 mm m2 126,080 7,584 956,191
109,40+(32,80+22,80)*0,30 126,080

13 567122111.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretim a zhutněním 
CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutněni hr. 120 mm m2 109,400 7,995 874,653
109,40 109,400

14 596911163.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre 
peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm m2 109,400 13,145 1 438,063
109,40 109,400

151592460008500. s Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná m2 111,588 15,684 1 750146 i
109,4 * 1,02 111,588

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 387,043

16 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, sup. konzolu 
alebo objekt ks 2,000 18,549 37,098
2 2,000

17 404410082000
Zakazova značka ti33 (Zakaz statia), rozmer /OO mm, folia
RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná ks 2,000 68,497 136,994
2 2,000

16 404410206000
Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozme/'500x500 mm. 
Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom II. tríeda, HIP, 10 rokov ks 2,000 35,619 71,238
2 2,000

19 404410204300
Dodatková tabuľka E7 (Smerová šipka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so 
zahnutým lisovaným okrajom II. trieda, HIP. 10 rokov ks 2,000 15,473 30,946
2 2,000

20 1404440000100 5 Uchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový. Zn ks 10,000 i 2,9971 29,9701
10 10,000

21 \404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm. pre dopravné značky ks 8,000| 5,957| 47,656]
2*4,00 8,000

I 22\404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm. plastová \ks 2,00Ó] 0500 i 1,000

2 2,000
I 23(914811112.5 'Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky Iks f 17,000) 0,185| 3,145

17,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Revitaiizácia verejného priestranstva na obecnú tržnicu
Objekt;

Objednávateľ: Obec Koláre, OcÚ č. 19. 991 09 V. Čalomija 
Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o.
Miesto. Koláre

Spracoval: Ing. Tomáš Bojtoš

Dátum: 12.2.2021

e. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania Celková cena zadania

7 7,000
53|966812111.S Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej ks 11,000 0,300 i 3,300

11 11,000
54|966822211.S Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 10,000 0,250| 2,500

5+5 10,000

99 Presun hmôt HSV 989,994

55 998223011.S
Presun hmôt pre pozemne komunikaae s krytom dláždeným (822 2.3, 822 
5.3} akejkoľvek dĺžky objektu t 135,690 7,296 989.994

VRN VedPajšie rozpočtové náklady 90,000

56 000300013.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu 
nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia eur 2,000 45,000 90,000

Celkom 14 785,927

s.r.0., Kamenné Kosihy í ijs, 9912/ 
É):«404 506i

DÍČ;202 268 8261,lČDPH:Siq0p88261 
Okresný súd Baiská Bysto, 0ddiel:SfO, ^ í
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