
   

 

 

 
Obec Pribeník, 

Petőfiho 276, 076 51 Pribeník 
 

  
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

 
Záujemca, uchádzač 

 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Pribeník,Petőfiho 276, 076 51 Pribeník, ako verejný obstrávateľ v zmysle § 7. ods. 1  písm. 
c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás ţiadame o predloţenie ponuky v zmysle § 117 ZVO na niţšie 
špecifikovaný predmet zákazky  

 

„ Vodozádržné opatrenie v obci Pribeník“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1) písm. b) ZVO:  (predpokladaná hodnota zákazky je 
vyššia ako 30 000 eur) 

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:  

Obec Pribeník 

Sídlo: Petőfiho 276, 076 51 Pribeník 

Štatutárny zástupca:  Ing. Ernest Fedor 
IČO:   00 331 856   

DIČ:         2020730525 

Tel.:         056/628 42 00 

E-mail:    obecpribenik@gmail.com 

Internetová stránka: www.pribenik.sk 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: RENDERTEAM s.r.o. , Volgogradská 9, 080 01 Prešov 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Karol Fábry, tel. : 0903 608 929 

 
4. Predmet obstarávania:  

 
Predmetom obstarávanie je vybudovanie bioretenčných systémov na zadrţiavanie zráţkovej vody 
– umelo vytvorené mokrade – dve mokraďné plochy v obci Pribeník. 
V priloţenej projektovej dokumentácií, je riešené územie medzi ulicami Ruţová a Kvetná na 
parcele s katastrálnym číslom C-KN 526. Cieľom stavby je vytvorenie vodozádrţného opatrenia – 
dvoch mokraďných plôch, ktorých funkcia bude vzájomne prepojená a spoločne tvoria funkčný 
celok mokrade čím vznikne priestor pre zadrţanie vody zráţkovej vody v intraviláne obce Pribeník. 
Technické riešenie spočíva vo vytvorení bioretenčného systému – mokradí v intraviláne obce a ich 
zjednotenie na súvislú zavodnenú plochu s plytkou vodnou plochou, určenou pre zadrţiavanie 
zráţkovej vody. Maximálna výška hladiny (napr. po výdatnejších zráţkach) sa predpokladá na 
úroveň +98,13 m n.m. Zrealizujú sa všetky práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. 
 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
45000000-7 – Stavebné práce 
 

http://www.pribenik.sk/
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6. Podmienky účasti: 

 

             Podmienka účasti Spôsob preukázania 

Osobné postavenie podľa § 32 
ods. 1, písm. e) a f): 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa  
§ 32 ods. 1 predloţením čestného vyhlásenia – Príloha 
č. 4 výzvy na predloženie ponuky. 
 
Úspešný uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti predloţením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO: 
 
e) doloţeným dokladom o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať sluţbu, 
. 
f) doloţeným čestným vyhlásením; 

 

7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Návrh zmluvných podmienok je prílohou 
výzvy. Zmluvu o dielo uchádzač v ponuke nepredkladá. Bezvýhradný súhlas so zmluvnými 
podmienkami určenými verejným obstarávateľom uchádzač potvrdí čestným vyhlásením, ktoré je 
prílohou výzvy (Príloha č. 5). Potvrdenú zmluvu o dielo vrátane jej príloh predkladá aţ úspešný 
uchádzač. 

8.  Podrobný opis predmetu obstarávania - vymedzenie predmetu zákazky a požiadavky na 
predmet zákazky 

Riešené územie sa nachádza medzi ulicami Ruţová a Kvetná na parcele s katastrálnym číslom C-
KN 526. Cieľom stavby je vytvorenie vodozádrţného opatrenia – dvoch mokraďných plôch, ktorých 
funkcia bude vzájomne prepojená a spoločne tvoria funkčný celok mokrade čím vznikne priestor 
pre zadrţanie vody zráţkovej vody v intraviláne obce Pribeník. 
Technické riešenie spočíva vo vytvorení bioretenčného systému – mokradí v intraviláne obce a ich 
zjednotenie na súvislú zavodnenú plochu s plytkou vodnou plochou, určenou pre zadrţiavanie 
zráţkovej vody. Maximálna výška hladiny (napr. po výdatnejších zráţkach) sa predpokladá na 
úroveň +98,13 m n.m. Zrealizujú sa všetky práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. 
 
Všetky podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
podkladov.  

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  135 879,54  €  bez DPH 

10. Miesto dodania predmetu zákazky: Intravilán obce Pribeník 

11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

 
Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska  

Termín ukončenia: do 6 mesiacov odo dňa začatia 

12. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú obsahom výzvy 
Financovanie predmetu zákazky: Operačný program Kvalita ţivotného prostredia a vlastné 
zdroje ţiadateľa. Financovanie predmetu zákazky bude z prostriedkov verejného obstarávateľa 
(5% oprávnených nákladov), Kohézneho fondu (85% oprávnených nákladov) a zo štátneho 
rozpočtu SR (10% oprávnených nákladov).Financovanie bude prebiehať na základe faktúr, 
spôsobom predfinancovania a refundácie. 

13. Lehota na predloženie ponuky: 18.01.2021 do 13:00 hod. 

14. Spôsob predloženia ponuky: písomne, poštou, e-mailom alebo osobne v uzatvorenom obale, 
označená „Vodozádrţné opatrenia - Pribeník “ s identifikáciou uchádzača 
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15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá ponuka bude 
vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – najnižšou 
cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú priradené miesta 
podľa výšky navrhovanej ceny. Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil požiadavky 
účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a 
ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

 
Uchádzač predloţí ponuku v slovenskom alebo českom jazyku buď v listinnej podobe na adresu: 
RENDERTEAM s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, v uzatvorenej obálke s označením: 
„PONUKA - SÚŤAŽ“ a s označením hesla súťaţe „ Vodozádrţné opatrenie v obci Pribeník“ alebo 
v elektronickej podobe na emailovú adresu: info@renderteam.sk s rovnakým označením a 
označením hesla súťaţe v predmete mailu. Elektronická ponuka musí byť predloţená vo formáte 
PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu. 

Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V 
prípade, ţe uchádzač nie je platcom DPH, uvedie, ţe nie je platcom. 
 
Variantné riešenie: Neumoţňuje sa predloţiť variantné riešenie. 
 
Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predloţiť na celý predmet zákazky. 

Verejný obstarávarteľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá; vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo 
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača; (príloha č.1) 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií : vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo 
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača; (príloha č. 2) 

c. Ocenený výkaz výmer - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený výkaz výmer podľa  
jednotlivých poloţiek v tlačenej forme potvrdený oprávnenou osobou konať v mene uchádzača 
(jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta); všetky poloţky výkazu výmer 
musia byť ocenené ako súčin mnoţstva mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve 
desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť výkaz výmer  v plnom rozsahu; ţiadna z poloţiek 
nesmie byť nulová; (príloha č. 4) 

d. Súhrnné čestné vyhlásenie uchádzača – podpísané štatutárnym zástupcom, alebo 
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača. (príloha č. 5) 

 
e. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky (Výpis 

z Obchodného registra SR,  Ţivnostenského registra a pod.) 

17. Otváranie ponúk: 18.01.2021 o 13:30 hod., RENDERTEAM s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 

18. Postup pri otváraní ponúk: Ponuky budú otvárané a vyhodnocované bez prítomnosti uchádzačov 

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2021  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Karol Fábry, RENDERTEAM s.r.o.,  
080 01 Prešov, info@renderteam.sk, tel.: 051 7713873; 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 
a. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 

dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného 
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

b. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ 
overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a 
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účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami. 

c. Verejný obstarávateľ zruší pouţitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 a) nebude predloţená ţiadna ponuka,  
 b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným poţiadavkám uvedeným vo Výzve, 
 c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo;  
d. Uchádzač vypracovaním a predloţením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne 

všetky podmienky a poţiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na 
predloţenie ponuky a v návrhu zmluvy. 

e. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom 
postupe zadávania zákazky nie je moţné podať námietky v zmysle § 170 odsek (8), písm. b) 
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

f. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v 
poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od 
nej odstúpi. 

g. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloţenie ponuky,  môţe ktorýkoľvek 
z uchádzačov poţiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode č.  20 tejto 
výzvy. 

h. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe na základe výzvy Objednávateľa, zloţí depozit 5 % z celkovej ceny 
diela bez DPH na bankový účet Objednávateľa alebo poskytne bankovú záruku alebo 
poistenie záruky vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH  a to najneskôr deň pred 
podpisom Zmluvy o dielo v lehote viazanosti ponúk. (bliţšie špecifikované v čl. 11 Zaväzky 
zmluvných strán – Zmluvy o dielo). 

 
 
 
 
V Prešove, 05.01.2021 
 
 
 
  

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

Ing. Karol Fábry, na základe poverenia 

 
Prílohy:  
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača  
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérii 
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo  
Príloha č. 4 – Výkaz výmer 
Príloha č. 5 – Súhrnné čestné vyhlásenie 
Príloha č. 6 – Projektová dokumentácia 
 

Prílohy Výzvy sú k dispozícii na nižšie uvedenej URL adrese: www.pribenik.sk 

 



Obec Pribeník, 
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník 

 

 

Príloha č. 1 

Identifikačné údaje uchádzača 

 

Verejný obstarávateľ: Obec Pribeník, Petőfiho 276, 076 51 Pribeník 

       Názov zákazky: „ Vodozádržné opatrenie v obci Pribeník“ 

 

Postup: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.   

 

Obchodné meno uchádzača (obchodné meno 
uvádzať rovnako vo všetkých formulároch): 

 

 

Sídlo uchádzača:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Štatutárny zástupca uchádzača: 
 

 

Kontaktná osoba uchádzača pre tento postup 
VO: 

 

 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Telefón:  

E-mail:  

 

V ....................................... dňa ........................ 

 

 

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

Titul, meno, priezvisko 

štatutárneho orgánu  uchádzača 

podpis a odtlačok pečiatky 

 

 

Pozn.: 

V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov dotazník vyplní každý člen skupiny.  



Obec Pribeník, 
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník 

 
 

 

Príloha č. 2 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 

 

Verejný obstarávateľ: Obec Pribeník, Petőfiho 276, 076 51 Pribeník 

Predmet zákazky: „ Vodozádržné opatrenie v obci Pribeník“ 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

- názov (obchodné meno): .......................................................................................... 

- adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača: .......................................................... 
- IČO: .............................................. 

- Tel. číslo: ....................................... 
- Email: ............................................ 

 

Predmet zákazky:  
 

„Vodozádržné opatrenie v obci Pribeník“ 

Celková cena predmetu 
zákazky v EUR: 

 
Cena bez DPH:  

 
DPH 20 %: 

 
Cena s DPH*: 

 

* pre neplatcu DPH je to konečná cena 

 

 

Celková cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so 
zabezpečením predmetu zákazky. 
 

Som*/Nie som* platcom DPH. 

 

(*Nehodiace sa prečiarknuť!) 
 

 

 

 

 

V .................................... dňa: ..................... 
 

 

 

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

podpis a odtlačok pečiatky 
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ZMLUVA O DIELO  
  

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

Čl. 1  
Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:  Obec Pribeník 

Sídlo:  Petofiho 276, 076 51 Pribeník  
Štatutárny orgán:  Ing. Ernest Fedor, starosta obce 

Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických:   Ing. Ernest Fedor, starosta obce 

IČO:  00331 856 

DIČ:  2020730525   

E – mail:  obecpribenik@gmail.com 

Web:  www.pribenik.sk 
 

 

1.2  Zhotoviteľ 
Obchodné meno:  

Sídlo:   
Štatutárny zástupca:   
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:  

vo veciach technických:  

Bankové spojenie:  

IBAN:   
IČO:   
DIČ:  

IČO DPH:  

Telefón:    
E – mail:  

Zapísaný:  

 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“). 
 

 

Čl. 2 Predmet plnenia 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: „ Vodozádržné opatrenie v obci 

Pribeník“ 
 

2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Pribeník 
 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje 
nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa 
zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich 
užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.  
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2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 
dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 

2.4    Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. 

 

 

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 

 
3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. 

bod 2.1 budú vykonané na základe :  
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,  

 
b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby,  

 
c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)  

 

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané 
v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.  

 

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy  
3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch 

vyhotoveniach (ak relevantné): 
a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného 

diela, vrátane všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné 
náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného 
vyhotovenia, 

b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové 
zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných 
vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov 
a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné. 

c) elaborát kvality, 
d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov 

vodných tokov a pod.), 

e) stavebné denníky, 
f)     prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych 

sietí dotknutých realizáciou, 
g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok, 
h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných 

dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti 
a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.), 

i)  doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.  
 

3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných 
výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, 
skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 
pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch 

exemplároch. 
 

3.3.3    Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu 
uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto 
Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), 
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najneskôr ku dňu preberacieho konania. 
 

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy  
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:  
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním 

preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných 
podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto 
zmluve o dielo. 

- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle 
a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou. 

 

3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych 
subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 
4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 

údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je 
povinný najneskôr  5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa 
predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude 

obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má 
zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,  adresa pobytu, dátum 
narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 
písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval 
v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom 

obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena 
subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane 
uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. 
 

3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov 

verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje.  
V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré   
vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti. 

 

Čl. 4 Čas a miesto plnenia 

 

4.1 Termín realizácie diela:  
 

Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska  
Termín ukončenia: do 6 mesiacov odo dňa začatia  

 

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, 
že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, 
považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.  

 

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska 
zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, 

ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom 

zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1. 
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Čl. 5 Cena predmetu zmluvy 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
 strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a 
 oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou 
 Prílohy č.1 tejto Zmluvy a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena 
 maximálna.  
 

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a na 

základe písomných dodatkov k tejto zmluve. 

 

Cena diela je:   
Cena bez DPH  EUR 

DPH 20 %   EUR 

Celková cena diela             EUR  

 

5.3  Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.  
 

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne 

vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s 
odovzdaným predmetom zmluvy.  

 

Čl. 6 Platobné podmienky 

 

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.  

 

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne 
a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác 
podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí 
byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.  

 

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry 
na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ 
overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe 
takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.  

 
6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu, 

fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.  
 

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota 
splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.  

 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné 

postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

 

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 
tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na 
strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.  
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Čl. 7 Záručná doba  –  zodpovednosť za vady 

 

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o 
čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. 

 

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť,   
množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych 
predpisov, STN, a ostatných predpisov.  

 

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 24 mesiacov a začína plynúť dňom 
odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré 
výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo 
dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O 
odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.  

 

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu 
zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na 
užívanie diela, ako aj právne vady. 

 
7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len 

písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, 
ako sa vada prejavuje.  

Rozoznávajú sa :  
- zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 

preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v 
protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich 
odstránenia,  

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy 
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 
reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu 
odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi 
oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady. 

 

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.  
 

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže: 

 a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela 

a požadovať odstránenie právnych vád,  
 b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné 

 

7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je     

objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať 
zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo 
dňa obdržania faktúry. 

Čl. 8 Podmienky vykonania diela 

 

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na 
výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak 
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relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s 
platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s 
požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú 
lokalitu.  

  
8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán.  
 

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 
a) kópiu stavebného povolenia,  
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,   
c)  odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov 
zhotoviteľa. 

 

8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné 
označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite. 

 

8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. 
Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny 
predmetu zmluvy. 

 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo 
staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia 
tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb. 

 

8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia           

staveniska a prípadného nepotrebného materiálu. 
 

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o 

pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 
 

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť 
plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 

v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 
 

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. 
  

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na 
objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma  
zmluvnými stranami. 

 

8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za 
poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá 
zhotoviteľ.  
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Čl. 9 Zmluvné pokuty 

 

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne 
určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň 
omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2. 

 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne 
špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý 
deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela. 

 

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád v termínoch špecifikovaných 
v čl. 7 ods. 7.6, si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň 
omeškania. 

 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom 

 splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na 
 účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú 
 pokutu. 

 

9.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu 
 škody.   

Čl. 10 Ostatné ustanovenia 

 

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  

 

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť 
bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná 
strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy 
zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú 
zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky. 

 

10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení 
zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo 

odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy. 
 

10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

 

10.6 Za závažné porušenie sa považuje: 
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní, 
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní, 
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4  zmluvy, 

- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov. 
 

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane 
objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady. 
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Čl. 11 Záväzky zmluvných strán 

 

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výzvy Objednávateľa, zloží depozit 5 % z celkovej ceny diela bez 
DPH, na bankový účet Objednávateľa alebo poskytne bankovú záruku alebo poistenie záruky vo výške 
5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskôr deň pred podpisom Zmluvy o dielo. Depozit, 

banková záruka alebo poistenie záruky sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných 
nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto 
zmluvy a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre 
Objednávateľa. Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu, bankovej záruky 
alebo poistenia záruky. 

 

11.2 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť  Zhotoviteľovi depozit alebo uvoľniť bankovú záruku alebo poistenie 
záruky v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy 
došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo 

uvoľnenie bankovej záruky alebo poistenie záruky počas trvania zmluvného vzťahu.  
 

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej  zábezpeky uspokojovať  
prednostne  nároky na zmluvné pokuty tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na 
náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi 
v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných 
povinností zhotoviteľom od tejto zmluvy. 

 

Čl. 12 Záverečné ustanovenia 

 

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží 
záväzný prísľub o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

 

12.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy 
(vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, 
poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými 
objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní 
všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania 
aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán 
vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

12.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 
obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.  

 

12.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj 
právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

 

12.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým vzájomnou dohodou. 

  

12.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.  
 

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.  
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12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, 
alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú. 

 

12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer 

 
 

V Pribeníku                                                  V ....................................  

 

 

 

dňa ....................     dňa ....................  

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

___________________________           _________________________________ 

starosta obce    

 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Pribeník Dátum: 22. 12. 2020

Objednávateľ: IČO:
Obec Pribeník IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Vodozádržne opatrenia v obci Pribeník

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Miesto: Pribeník Dátum: 22. 12. 2020

Objednávateľ: Obec Pribeník Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    2 - Zakladanie 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

    5 - Komunikácie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Vodozádržne opatrenia v obci Pribeník

Zariad. staveniska

Mimostav. doprava

Územné vplyvy

Prevádzkové vplyvy

Ostatné
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ROZPOČET
Stavba:

Miesto: Pribeník Dátum: 22. 12. 2020

Objednávateľ: Obec Pribeník Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

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

Náklady z rozpočtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1 K 111101101.S
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 
1000m2

m2 1 661,000 0,000

2 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 m2 1 661,000 0,000

3 K 112101103.S
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, 
motorovou pílou

ks 5,000 0,000

4 K 112201102.S
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500 mm

ks 5,000 0,000

5 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 m3 332,300 0,000

6 K 122703601.S
Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných nádrží pri 
únosnosti dna nad 15 kPa do 40 kPa

m3 719,500 0,000

7 K 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3 2 104,500 0,000

8 K 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3

m3 2 104,500 0,000

9 K 162253101.S
Vodorovné premiestnenie nánosu nad 40 kPa na 
vzdialenosť nad 20-60 m m3 719,500 0,000

10 K 162401402.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 
500 mm do 2000 m

ks 5,000 0,000

11 K 162501162.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

m3 2 104,500 0,000

12 K 162501163.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok 
- 30 km 

m3 63 135,000 0,000

13 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 2 104,500 0,000

14 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 2 104,500 0,000

15 K 172103101.S
Zriadenie tesniaceho jadra vodných nádrží so zhut.do 
100 % PS koef- C vodor. šírky vrstvy do 1 m m3 332,300 0,000

D 2 Zakladanie 0,000

16 K 183205113.S
Založenie záhonu trvaliek, vždyzelených krov a 
mokradových rastlin na vodnej ploche 

m2 158,000 0,000

17 M 026550001000.S Bylinné trvalky - paprade m2 40,000 0,000

18 M 026550001000 Vždyzelené kry papradovite m2 80,000 0,000

19 M 026550001200.S Mokraďové paprade m2 40,000 0,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,000

20 K 462512270.S
Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z 
terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg m3 325,000 0,000

D 5 Komunikácie 0,000
21 K 596911116.S Kladenie stupníc do lôžka v rov.-sv. do 1:5 m2 74,000 0,000

22 M 605520000200.S Prierez  dubovy  m3 11,100 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

23 K 998231311.S
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

t 783,479 0,000

Vodozádržne opatrenia v obci Pribeník
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Obec Pribeník, 
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník 

 

Príloha č. 4 

 

 

 

Súhrnné čestné vyhlásenie uchádzača 
 

 
 

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „súťaž“) vyhlásenej verejným obstarávateľom 

obcou Pribeník, Petofiho 276, 076 51 Pribeník (ďalej len „verejný  obstarávateľ“) na 
obstaranie predmetu zákazky: „Vodozádržné opatrenie v obci Pribeník“ (ďalej len 
„zákazka“) Výzvou na predkladanie ponúk, týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 

 

- všetky predložené doklady a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné a o tom, že obsahu 
Výzvy na predkladanie ponúk a obsahu všetkých ostatných dokumentov poskytnutých 
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk rozumiem(e), 
- bezvýhradne súhlasím(e) a plne akceptujem(e) ustanovenia návrhu Zmluvy o dielo 

a bezvýhradne súhlasím(e) s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk a v 

ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie 
ponúk, 
- predkladám(e) iba jednu ponuku na tento predmet zákazky, 
- nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v súlade s ustanovením § 
49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní,  
- dôverné a osobné údaje v predloženej ponuke sme náležite ošetrili v súlade so zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 
- vyhlasujem(e), že som(sme) sa oboznámil(i) a v tomto verejnom obstarávaní sa budem(e) 
riadiť v súlade s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní 
zverejnenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie 
https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 

 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 
 

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

- nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli 
viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži, 

 

 

https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html


Obec Pribeník, 
Petőfiho 276, 076 51 Pribeník 

- neposkytol  som  a  neposkytnem  akejkoľvek  čo  i len  potencionálne zainteresovanej 

osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu  
alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úplné informácie. 

 

 

 

 

V .......................... dňa ........................... 

 

 

 

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

 Podpis a pečiatka 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vodozádržné opatrenie v obci Pribeník 
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Košice, august 2020              Vypracovali: doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. 
                                              Ing. Rastislav Fijko 



 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

V projektovej dokumentácií je riešený projekt „Vodozádržného opatrenia v obci 

Pribeník“. 

Obec Pribeník (maď. Perbenyik) sa nachádza na Slovensku v okrese Trebišov. V obci 
pôsobí materská a základná škola 1.-4. ročník, obe s vyučovacím jazykom slovenským 
a maďarským. Stredné školstvo zastupuje Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník. 
Škola poskytuje vzdelanie v oblasti potravinárstva, agropodnikania a stravovacích služieb. V 

obci sa nachádza synagóga, ktorá bola v priebehu roka 2006 rekonštruovaná. Trhová osada sa 
spomína od roku 1323 ako Perbenyk, z roku 1948 ako Pribeník, maďarsky Perbenyik. Patrila 
zemianskym rodinám, často menila zemepánov. V roku 1417 vlastnili obec Nagytarkányiovci 
a Perényiovci, v 18. storočí Szennyeyovci, v 19. storočí Klobušickí a Majláthovci. V roku 
1557 je doložený majer a 9 port. Začiatkom 18. storočia Szennyeyovci, v 19. storočí 
Klobušickí a Majláthovci. V roku 1557 je doložený majer a 9 port. Začiatkom 18. storočia sa 
úplne vyľudnila, v roku 1715 dosídlilo opustenú obec 14 rodín. V roku 1787 mala 52 domov a 
351 obyvateľov, v roku 1828 mala 81 domov a 599 obyvateľov. Zaoberali sa 

poľnohospodárstvom. Od roku 1809 sa tunajší statok špecializoval na chov koní. V chotári 
boli poľovnícke revíry, mlyn a tehelňa, v roku 1898 tu založili spotrebné družstvo. Za I. ČSR 
boli obyvatelia väčšinou poľnohospodárski robotníci na veľkostatku J. Majlátha. V roku 
1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Do roku 1951 tu bola trepáreň konopy a ľanu. 

V priloženej projektovej dokumentácií, je riešené územie medzi ulicami Ružová a Kvetná 
na parcele s katastrálnym číslom C-KN 526. Cieľom stavby je vytvorenie vodozádržného 
opatrenia – dvoch mokraďných plôch, ktorých funkcia bude vzájomne prepojená a spoločne 
tvoria funkčný celok mokrade čím vznikne priestor pre zadržanie vody zrážkovej vody 
v intraviláne obce Pribeník.  

2. GEOGRAFICKÉ POMERY 

V zmysle geomorfologického členenia Slovenska patrí skúmané územie do oblasti 
Východoslovenskej nížiny, podcelku Východoslovenskej roviny, oddielu Medzibrodskej 
pláňavy. Skúmané územie sa vyznačuje rovinatým reliéfom s minimálnymi výškovými 
rozdielmi. V mieste realizovaných inžinierskogeologických vrtov sa nadmorská výška 
povrchu pohybuje v hodnotách cca 98,00 m. n. m., bola odvodená pomocou aplikácie 
„Google Earth Pro“. Z geologického hľadiska je skúmané územie a jeho najbližšie okolie 
budované kvartérnymi sedimentmi. Kvartér – sedimenty kvartéru majú na tomto území 
dominantné rozšírenie, ide najmä o fluviálne a eolické sedimenty. Fluviálne sedimenty 
vystupujú v podobe dolinných nív (nivných terás) riek a potokov a reprezentujú ich siltovité, 
ílovité sedimenty nivnej fácie, jemno-piesčité silty (hliny) a jemnozrnné piesky, v ktorých je 
na báze sformovaný tmavosivý až čierny horizont pochovanej nivnej pôdy. Eolické sedimenty 
sú uložené v podobe dún a presypov najrôznejších foriem (bochníkový pôdorys) a 
reprezentujú ich hlavne jemnozrnné žlté a svetlo hnedé piesky. 

3. HYDROLOGICKÉ POMERY OKOLIA 

Skúmané územie je súčasťou hydrogeologického rajónu QN – 104 Kvartér 
Juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny. Kvartérnym - vrchným kolektorom 
podzemnej vody sú fluviálne sedimenty – jemnozrnné piesky, kde určujúcim typom 
priepustnosti je medzizrnová priepustnosť. Hladina podzemnej vody má charakter napätej 
hladiny.  V čase prieskumných prác bola narazená hladina podzemnej vody v úrovni cca 4,0 
m p.t. vo vrstve nesúdržných - piesčitých zemín. Po ukončení vŕtacích prác bola nameraná 



 

hladina podzemnej vody vo vrte VP – 1 v hĺbke 1,45 m p.t.. Podzemná voda má charakter 
napätej hladiny. Na základe laboratórnych výsledkov bola podzemná voda charakterizovaná 
ako neutrálna, stredne tvrdá a vysoko mineralizovaná (1490 mg/l).  

Podľa klimatického členenia Slovenska, skúmané územie patrí do teplej klimatickej 
oblasti, charakterizovanej priemerom viac ako 50 letných dní za rok s denným maximom 
teploty vzduchu nad 25°C, s januárovým priemerom teploty vzduchu < -3°C.  V rámci teplej 
oblasti územie patrí do okrsku T3 - teplého, suchého, s chladnou zimou, na západe je v 
bezprostrednom kontakte s okrskom teplým, mierne suchým, rovinatým, mierne členitým. V 

skúmanom území priemerná teplota vzduchu v januári dosahuje v priemere -4 až -3°C, v júli 
19,0 – 20,0 °C. Priemerný ročný počet letných dní je 59, mrazových 105. Počet dní so 

snehovou pokrývkou sa pohybuje v rozmedzí 40 - 60 dní. 

4. ZEMEMERAČSKÝ PODKLAD 

 

Ako podklad slúžila mapa katastrálneho úradu SR obce Pribeník, osobná obhliadka miest 

realizácie vodozádržného opatrenia mokrade a záverečná spáva inžinierskogeologického 

prieskumu. 

 

5. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Technické riešenie spočíva vo vytvorení bioretenčného systému – mokradí v intraviláne 
obce a ich zjednotenie na súvislú zavodnenú plochu s plytkou vodnou plochou, určenou pre 

zadržiavanie zrážkovej vody. Maximálna výška hladiny (napr. po výdatnejších zrážkach) sa 
predpokladá na úroveň +98,13 m n.m.. 

Pred samotnou realizáciou je potrebné odstránenie prebytočných krovín a stromov 

a uloženie humusu pre neskoršie využitie. Celý priestor výkopu, je rozdelený na tri výškové 
úrovne a dve samostatné zavodnené plochy (Viď výkres č.3), ktoré budú mať v stredovej časti 
priechod pre chodcov (brod) /výšková úroveň +97,63 mn.m./ z priečne rezaných dubových 
podvalov a budú pôsobiť ako celok s celkovou plochou zavodnenia 2450 m

2
. V blízkosti 

brodu bude sústredená výsadba mokraďných rastlín, ktoré vhodne znášajú vodné podmienky. 

Ich výsadbu a riešenie je potrebné prekonzultovať so záhradným architektom a správcom 
pozemku. Po celom obvode mokrade je navrhnutá kameninová nahádzka fr. 16/32 a 32/63 

šírky minimálne 2 m, čím vznikne pozvoľný vstup k vodnej hladine o celkovej ploche cca 650 

m
2
. 

6. ZÁVER 

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, 
ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, 
rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj 
tečúcimi. Znamená to, že medzi mokrade patria všetky územia prírodného, ale aj umelého 
pôvodu, kde je vodná hladina na povrchu, alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch 
pokrýva plytká voda, ako aj potoky, rieky a vodné nádrže. Významnosť mokradí je úzko 
spojená s ich funkciami v ekosystéme, ktoré sa stávajú nepostrádateľnou aj pre človeka. 
Mokrade majú význam: 

 Pre zachovanie rozmanitosti živých organizmov, ktoré je podmienené pestrosťou 
stanovíšť vznikajúcich v závislosti od hladiny podzemnej vody. 



 

 Ako prirodzené čističky vôd sa podieľajú na odstraňovaní chemických a 
organických odpadov, živín ako aj sedimentov, zadržiavajú vodu v krajine. 

 Ako kontrolný mechanizmus povodní a ochrany pred eróziou, sú zdrojom pitnej 
a úžitkovej vody. 

 Socioekonomický - pri produkcii dreva, pasení, chove rýb a v neposlednom rade 
ako základ rekreačných a turistických aktivít človeka. 

 

Manažment dažďových a mokraďových vôd v intravilánoch miest a obcí je možné založiť 
na princípe zadržania dažďovej vody v prostredí kde padne. Doterajšia prax je orientovaná na 
čo najrýchlejšie odvedenie dažďovej vody z územia intravilánov. Inovatívne riešenia založené 
na umelom zadržaní dažďovej vody v štruktúrach mesta v období bez dažďov umožňujú túto 
vodu využívať na zlepšovanie mikroklímy mesta, závlahy parkov, resp. prostredníctvom 
recyklácie na iné potreby miest. Pre skvalitnenie prostredia je k dispozícií viacero 

technologických riešení, ktoré sú vo vyspelých krajinách často využívané. Vo svete sú tieto 
systémy často označené ako BMPs (Best Management Practices), t.j. technológie najlepšej 
praxe hospodárenia s dažďovou a podzemnou vodou.  

 

Mokrade, to nie sú len močiare plné komárov, ktoré nám znepríjemňujú život, ale môžu 
nám prinášať aj úžitok. Obnova mokradí je preto užitočná nielen pre zachovanie týchto 
vzácnych biotopov a ich ohrozených druhov, ale aj pre lesné hospodárstvo, poľovníctvo a 
rybárstvo. Mokrade predovšetkým zadržiavajú vodu v krajine. Zachytávajú vodu zo zrážok, 
ktorá sa z nich potom len postupne uvoľňuje – odparuje sa a odteká. Dobre fungujúce, 
nenarušené mokrade tak prispievajú k znižovaniu klimatických extrémov (suchá, horúčavy, 
búrky z tepla) a výrazne znižujú pravdepodobnosť vzniku povodní. V lete ochladzujú a 
zvlhčujú aj svoje okolie.  

 

Toto riešenie ponúka obyvateľom obce Pribeník vytvoriť priestor, ktorý by spĺňal 
požiadavky Európskej únie ochrany a zadržiavania vody v krajine, znížil teplotu okolitého 
prostredia v horúcich letných mesiacoch a v neposlednom rade vytvoril príjemne miesto pre 
oddych. 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov stavby: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIE V OBCI 

PRIBENÍK 

Miesto stavby:  Pribeník 

Okres, kraj:   Trebišov, Košický 

Charakter stavby:   

Ústredný investor:  Obec Pribeník  

Prevádzkovateľ stavby: Obec Pribeník 

 

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

a) Podklady o obci Pribeník; 

b) Záverečná spáva inžinierskogeologický prieskum; 
c) Katastrálna mapa obce Pribeník. 

 

3. PREHĽAD O USPORIADANÍ PROJEKTU 

A. Textová časť  
B. Výkresová časť  
C. Rozpočet  
 

4. ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY 

Stavby nie je členená na stavebné objekty. Stavbe zahŕňa vybudovanie bioretenčných 
systémov na zadržiavanie zrážkovej vody – umelo vytvorené mokrade – dve 

mokraďné plochy v obci Pribeník. 

 

5. LEHOTA VÝSTAVBY 

Termín realizácie: II.Q.2021 

 

6. PLNENIE PODMIENOK ÚPRAVY 

Účelom projektovej dokumentácie je návrh mokraďového systému v obci Pribeník ako 

vodozádržného opatrenia na zadržiavanie zrážkovej vody. 

 

 

 

 

Košice, august 2020     Vypracovali: doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. 
                                                             Ing. Rastislav Fijko 








