
Zmluva o dielo č. 5 R /2017
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov (ďalej len “zmluva“)

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Tel. Fax:
Bankové spojenie 
IBAN:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
-zmluvných Ján Farkaš, starosta obce

I. Zmluvné strany

Obec Ovčie
Obecný úrad Ovčie 32, 082 38 Víťaz
Ján Farkaš, starosta obce
00327581
2020543272
051/791 12 07
OTP Banka.
SK92 5200 0000 0000 0857 5722

-realizačných Ján Farkaš, starosta obce 
(ďalej len „ objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Tel., fax:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať
- zmluvných
- realizačných 
Právna forma

C.M.R. Slo vakia, s.r.o..
Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
31 721 079
SK 2020524000
2020524000
051/748 05 31,051/748 05 25
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
SK61 1111 0000 0066 2075 3027 

vo veciach
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti 
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Zapísaný v Obchodnom registri Okr.súdu Prešov, Odd.Sro vl. č. 2796/P 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet plnenia zákazky

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet 
zákazky: „Asfaltové úpravy na miestnych komunikáciách“, ktorá bola obstaraná postupom podľa 
§ 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene adopnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť.

III. Čas plnenia

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odo 
obj ednávateľom.



4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry 
pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať 
najbližší nasledujúci pracovný deň.

6. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie 
faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa.

7. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 3 originálnych vyhotoveniach.

VI. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná zákazku na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce 
a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie 
stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy o dielo.

3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať 
práce v súlade s podmienkami zmlúv;/.

4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 
hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

5. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený 
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

6. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie 
predpisov o ochrane pred požiarmi (OPP) a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).

9. Zhotoviteľ pred započatím prác zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti. Za poškodenie podzemných 
vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ.

10. Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia 
staveniska, skládky, atď.

11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné nákla 
odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

12. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.



1. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ si môže uplatniť zmluvnú 
pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

2. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia diela, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

IX. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojmi, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu 
k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, 
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

X. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupnia. tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy: 
a. odstúpením od zmluvy
z dôvodov závažného porušenia ustan ovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
a) prekročenie lehoty splatnosti falctúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
b) prekročenie lehoty zhotovenia zákazky uvedenej v čl. 2. tejto zmluvy o viac ako 30 dní.

5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane 
objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

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

3. Práva a povinnosti tejto zmluvy c dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov 
obidvoch zmluvných strán.

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 
plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer - rozpočet.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá zo strán dostane po jednom vyhotovení.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvnýc





Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Asfaltové úpravy na miestnych komunikáciách

Objednávateľ: Obec Ovčie 
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia , s.r.o. 
Miesto: Ovčie

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

MD005ZoD Asfaltové úpravy na miestnych komunikáciách 39 952,34 7 990,47 47 942,81
01 Ulica pri Kadlube 15 467,95 3 093,59 18 561,54
02 Ulica za domami 13 710,45 2 742,09 16 452,54
03 Ulica ku Čarnemu 10 773,94 2 154,79 12 928,73

Celkom 39952,34 7990,47 47 942,81

Spracoval:
Dátum: 1.12.2016

Spracované systémom CENKROS 4. M. 041/707 10 11

Strana 1 z 1



ROZPOČET
Stavba: Asfaltové úpravy na miestnych komunikáciách
Objekt: Ulica pri Kadlube

Objednávateľ: Obec Ovčie
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia , s.r.o. Spracoval:
Miesto: Ovčie Dátum: 1.12.2016

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemné práce

15 467,95 

90,60

2 162401102
Vodorovné premiestnenie výkopku po s|>evnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m m3 21,520 3,41 73,38

3 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 21,520 0,80 17,22

5 Komunikácie 15 369,28

6 566401111
Úprava doterajšieho krytu z kameniva obaľovaného 
asfaltom tr. I I , hr.40 mm m2 926,000 7,22 6 685,72

7 569711111b
Spevnenie krajníc alebo komún, pre peších s rozpr. a 
zhutnením, kamenivom drveným hr.60 mm m2 269,500 1,99 536,31

8 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 m2 958,500 8,50 8 147,25

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8,07

9 938909311a
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu hr.5-20cm m2 269,000 0,03 8,07

Celkom 15 467,95
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ROZPOČET
Stavba: Asfaltové úpravy na miestnych komunikáciách
Objekt: Ulica za domami

Objednávateľ: Obec Ovčie
Zhotoviteľ: C M.R. Slovakia , s.r.o. Spracoval:
Miesto: Ovčie Dátum: 1.12.2016

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemné práce

13 710,45 

82,52

1 162401102
Vodorovné premiestnenie výkopku po s|)evnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m m3 19,600 3,41 66,84

2 171201101
Uloženie sypanlny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 19,600 0,80 15,68

5 Komunikácie 13 620,58

3 566401111
Úprava doterajšieho krytu z kameniva obaľovaného 
asfaltom tr. I I , hr.40 mm m2 864,000 7,22 6 238,08

4 569711111
Spevnenie krajníc alebo komún, pre pešish s rozpr. a 
zhutnením, kamenivom drveným hr.70 m n m2 250,000 1,99 497,50

5 577164372
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, pc zhutnení hr. 40 m2 810,000 8,50 6 885,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búrunie 7,35

6 938909311a
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu hr.5-20cm m2 245,000 0,03 7,35

Celkom 13 710,45
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ROZPOČET
Stavba: Asfaltové úpravy na miestnych komunikáciách
Objekt: Ulica ku Čamemu

Objednávateľ: Obec Ovčie
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia , s.r.o. Spracoval:
Miesto: Ovčie Dátum: 1.12.2016

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cbna
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemné práce

10 773,94

27,62

1 162401102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m m3 6,560 3,41 22,37

2 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 6,560 0,80 5,25

5 Komunikácie 10 743,86

3 566401111
Úprava doterajšieho krytu z kameniva obaľovaného 
asfaltom tr. I I , hr.40 mm m2 665,900 7,22 4 807,80

4 569711111a
Spevnenie krajníc alebo komún, pre peš ch s rozpr. a 
zhutnením, kamenivom drveným hr.60 rrm m2 182,000 1,99 362,18

5 577164371
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 m2 655,750 8,50 5 573,88

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2,46

6 938909311a
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu hr.5-20cm m2 82,000 0,03 2,46

Celkom 10 773,94
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