
 

 

 

 

Zmluva o dielo  

uzavretá podľa § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 

Námestie M. R. Štefánika 1/1 

955 01 Topoľčany 

V zastúpení: Mgr. Martin Bucko 

 konateľ 

Bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany  

IČO: 44 818 378  

DIČ: 2022854053 

IČ DPH: SK2022854053 

IBAN:  SK49 0200 0000 0026 2309 2756 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: SATES, a.s. 

 Slovenských partizánov 1423/1 

 017 01 Povaţská Bystrica   

Zastúpený:  Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva 

  Ivan Štoder , člen predstavenstva     

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  

IČO: 31 628 541  

DIČ: 2020440279 

IČ DPH: SK2020440279  

IBAN:            SK72 7500 0000 0040 0860 5424            

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sa, vloţka číslo 279/R  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 

Preambula 

Objednávateľ na obstaranie zákazky: ,,Zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia na 

území mesta Topoľčany“ pouţil postup verejného obstarávania na zadávanie zákazky s nízkou 

hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s výsledkami verejného obstarávania bol ako 

najúspešnejší uchádzač vyhodnotený Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy. 
 

 

Článok I 

Predmet Dohody 

1. Predmetom Dohody je dodanie prác, ktoré súvisia s realizáciou zvislého a vodorovného 

dopravného značenia na území mesta Topoľčany určených Objednávateľom (ďalej len 

„Dielo“). Presný opis predmetu Dohody tvorí Prílohu č. 1 – Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú časť tejto Dohody (ďalej len „Príloha č. 1“). 

2. Podrobná cenová špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č. 2 - Cenník, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody (ďalej len „Príloha č. 2“). 



 

 

 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a Zhotoviteľovi za Dielo 

zaplatiť dohodnutú cenu vo výške a spôsobom určeným v tejto Dohode.    

 

Článok II 

Vykonanie a objednanie Diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe Dielo vykoná na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v 

rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať 

činnosti podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ zodpovedá 

Objednávateľovi za vykonanie Diela prostredníctvom subdodávateľov tak, ako keby Dielo 

realizoval sám. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo kvalitne, riadne a úplne, v dojednanom mieste a čase 

plnenia, v stanovenej špecifikácii a rozsahu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, 

v zmysle pokynov Objednávateľa a v súlade s ponukou predloţenou v procese verejného 

obstarávania. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe Dielo sa povaţuje za vykonané, ak je riadne ukončené v celom 

rozsahu podľa tejto Zmluvy a poţiadaviek Objednávateľa, a to dňom jeho prevzatia 

Objednávateľom od Zhotoviteľa na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, 

písomne odsúhlasenom oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Protokol o odovzdaní a 

prevzatí Diela“)  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet Zmluvy na základe Zmluvy o dielo a  v rozsahu 

podľa Prílohy č. 2. 

 

 

Článok III 

Doba trvania Zmluvy 

1. Nástup na realizáciu  prác je do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti predmetnej zmluvy. 

2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 6 týţdňov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.  

 

Článok IV 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za vykonanie predmetu Zmluvy je stanovená na základe jednotkových  cenovej ponuky 

Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Celková cena za predmet dohody je stanovená ako maximálna cena všetkých jednotlivých 

poloţiek zadávaných na základe tejto Zmluvy  a to 52 904,09 Eur bez DPH slovom: 

päťdesiatdvatisícdeväťstoštyri eur 09/100,  63 484,91 Eur s DPH  slovom: 

šesťdesiattritisícštyristoosemdesiatštyri eur 91/100. 

3. Jednotkové ceny za prípadné ďalšie súvisiace práce a materiály naviac, ktoré nie sú uvedené v 

zozname poloţiek, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorých vykonanie bude nevyhnutné 

vzhľadom na vykonanie Diela, budú stanovené v zmysle platného cenníka Cenekon alebo 

podľa beţných cien na trhu.  

4. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na Dielo. 

5. Nárok Zhotoviteľa na zaplatenie ceny a vzniká aţ dodaním dohodnutého plnenia, t. j. 

podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 



 

 

 

 

6. Podkladom pre úhradu ceny je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa 

na zaplatenie ceny doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy. 

7. Súčasťou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný zodpovednými 

zástupcami oboch zmluvných strán.  

8. Zhotoviteľ môţe vystaviť faktúru len na tie práce, ktoré vykonal a ktorých riadne vykonanie 

bolo odsúhlasené v súpise vykonaných prác.   

9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náleţitosti 

daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani  z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať tieto náleţitosti alebo údaje v 

nej uvedené budú nesprávne alebo neúplné, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi 

a Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť 

novú. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne 

plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. 

10. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry so všetkými zákonnými náleţitosťami 

Objednávateľovi. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Dohody povaţuje deň 

odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa. 

11. Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhej Zmluvnej strane akékoľvek 

peňaţné pohľadávky bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Zmluvné strany taktieţ 

nemajú právo bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany postúpiť na tretiu osobu 

akékoľvek peňaţné pohľadávky voči druhej Zmluvnej strane. 

 

 

Článok V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ: 

a) je povinný odovzdať Dielo riadne a včas, 

b) je pri vykonaní Diela viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy, 

c) je povinný konzultovať spôsob realizácie Diela pred začatím prác s povereným 

pracovníkom Objednávateľa a začiatok prác je povinný oznámiť minimálne jeden deň 

vopred, resp. podľa potreby pri výkone prác  môţe komunikovať aj s dopravnou políciou,  

d) sa zaväzuje vykonať Dielo s maximálnou odbornou starostlivosťou, hospodárne 

s vyskúšanými prostriedkami a metódami, ktoré sú nezávadné, v poţadovanej kvalite a 

mnoţstve, spôsobom a v lehote uvedenej v tejto Zmluve 

e) vyhlasuje, ţe sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom Diela v zmysle 

podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a 

iné podmienky realizácie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe disponuje všetkými potrebnými 

odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel 

túto Zmluvu a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, 

f) sa zaväzuje pri vykonaní Diela predchádzať škodám na majetku Objednávateľa a na 

majetku iných osôb, 

g) sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu Objednávateľovi prípadné omeškanie s 

vykonaním Diela; v týchto prípadoch sa dohodne osobitný postup, 

h) je oprávnený vykonávať Dielo počas denných aj nočných hodín pre zaručenie poţadovanej 

kvality realizovaných prác, v prípade špecifických prác bude čas realizácie konzultovať so 

zodpovedným zástupcom Objednávateľa,  



 

 

 

 

i) má moţnosť prerušenia  činností iba na nevyhnutný čas z dôvodu nevhodných 

poveternostných podmienok po odsúhlasení Objednávateľom; o zistení, ţe nastali 

nevhodné poveternostné podmienky je povinný okamţite informovať Objednávateľa, ktorý 

môţe vydať súhlas s prerušením činností na nevyhnutný čas. V prípade, ţe Objednávateľ 

takýto súhlas nevydá, Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť prácu na činnosti. 

j) má právo na poskytnutie potrebnej nevyhnutnej súčinnosti zo strany Objednávateľa 

spočívajúcej najmä, nie však výlučne v poskytnutí potrebných konzultácií a ďalších 

materiálov (podkladov), ktoré má Objednávateľ k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné k 

vykonaniu Diela, 

k) má právo na úhradu ceny za riadne a včasné odovzdanie Diela podľa tejto Zmluvy, 

l) zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdravia svojich pracovníkov pri vykonávaní Diela, 

ako aj ostatných fyzických osôb oprávnene sa zdrţujúcich na pracovisku v zmysle zákona 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred poţiarmi v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Zásad pre pouţívanie 

prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, je povinný tieto predpisy 

dodrţiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy a zodpovedá za všetky prípadné škody 

vzniknuté v dôsledku ich porušenia (vrátane pokút udelených príslušnými orgánmi), 

m) zabezpečí, ţe pracovníci Zhotoviteľa budú vybavení pracovným odevom, ochrannými 

prostriedkami, potrebnými mechanizmami a náradím potrebným pre výkon Diela,  

n) sa zaväzuje, ţe pracovníci Zhotoviteľa sú schopní zabezpečiť riadny výkon Diela na 

základe stanovených technologických predpisov a noriem v náleţitej kvalite, 

o) si zabezpečí na vlastné náklady dopravu na miesto výkonu Diela, 

p) sa zaväzuje pouţiť penetračný náter podľa technologického postupu, typu a kvality povrchu, 

q) si na vlastné náklady zabezpečí výrobu šablón potrebných k realizácii VDZ, 

r) zabezpečí vypracovanie projektov organizácie dopravy pre dočasné dopravné značenie (primárne 

za účelom organizácie parkovania pri realizácii VDZ) a vybavenie príslušných povolení pre ich 

realizáciu.   

2. Ak Objednávateľ zistí, ţe Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je 

Objednávateľ oprávnený poţadovať, aby Zhotoviteľ vykonal Dielo riadnym spôsobom. V 

prípade, ţe tak Zhotoviteľ neurobí ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na to 

Objednávateľ poskytol, je Objednávateľ oprávnený okamţite odstúpiť od tejto Zmluvy. Tým 

nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

3. Objednávateľ: 

a) je oprávnený vykonávať priebeţnú kontrolu vykonávania Diela; ak zistí, ţe Zhotoviteľ 

vykonáva Dielo v rozpore s Dohodou, je Objednávateľ oprávnený poţadovať, aby 

Zhotoviteľ vykonal Dielo riadnym spôsobom a v dodatočne primeranej lehote odstránil 

zistené nedostatky v rozpore so Zmluvou. V prípade, ţe tak Zhotoviteľ neurobí ani v 

dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na to Objednávateľ poskytol, je Objednávateľ 

oprávnený okamţite odstúpiť od Zmluvy v zmysle článku XIII tejto Zmluvy. Tým nie je 

dotknuté právo na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, 

b) je oprávnený vykonávať spätnú kontrolu realizovaného plnenia po ukončení preberacieho 

konania, 

c) sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu Zmluvy; ide 

najmä, nie však výlučne, o poskytnutie potrebných konzultácií a ďalších materiálov 



 

 

 

 

(podkladov), ktoré má Objednávateľ k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu Diela, 

d) je oprávnený zadať vykonanie kontrolných skúšok parametrov VDZ (diela) nezávislej 

autorizovanej osobe a je oprávnený odobrať vzorky náterovej hmoty z náhodne vybraného 

úseku za účelom kontroly jej parametrov. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, ţe v plnom rozsahu dodrţiava a 

zabezpečuje dodrţiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti 

nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým 

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. 

z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, ţe si je plne vedomý všetkých 

povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich 

dodrţiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať 

zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v 

Pracovnoprávnych predpisoch. 

5. Ak sa na Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potom je Zhotoviteľ ako aj jeho 

subdodávateľ povinný dodrţať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. 

 

 

Článok VI 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením a jeho 

odovzdaním Objednávateľovi na základe preberacieho konania.  

2. Zhotoviteľ je povinný po ukončení Diela vyzvať Objednávateľa k preberaciemu konaniu do 

desiatich pracovných dní po ukončení realizácie Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. Preberacie konanie bude realizované prebratím realizovaných prác zo strany Objednávateľa na 

základe písomného predloţenia Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého súčasťou bude 

(i) zoznam pouţitého materiálu a (ii) súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený a písomne 

odsúhlasený zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

4. Súpis vykonaných prác bude obsahovať označenie realizovaných častí Diela podľa Prílohy č. 2 

a lokality, kde bolo Dielo alebo jeho časť realizovaná, a bude vystavený na základe riadne 

vykonaných prác v dohodnutom rozsahu a kvalite podľa podmienok tejto Zmluvy. 

5. Na základe predloţených podkladov uvedených v ods. 3 tohto článku zástupcovia oboch 

Zmluvných strán po dohode vykonajú miestnu obhliadku realizovaných prác.   

6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník za výkon stavebných prác, v ktorom budú 

zapísané všetky skutočnosti dôleţité pre výkon Diela, údaje o časovom postupe vykonávania 

prác, ich kvalite, zdôvodnenia zmien vykonávaných prác. 

7. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť fotodokumentáciu vykonaných prác a odovzdať ju 

Objednávateľovi prostredníctvom emailu najneskôr do začiatku preberacieho konania.  

8. V prípade, ţe pri odovzdávaní a prevzatí Diela budú Objednávateľom zistené vady, ktoré 

bránia jeho riadnemu uţívaniu, Objednávateľ Dielo neprevezme, o čom spíše zápis, ktorý bude 

obsahovať najmä popis zistených vád, spôsob a lehotu ich odstránenia. V tomto prípade sa 

preberacie konanie bude povaţovať za neúspešné. Ak v dôsledku toho dôjde k prekročeniu 

lehoty na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním 



 

 

 

 

Diela. Zhotoviteľ môţe opätovne oznámiť ukončenie Diela a vyzvať Objednávateľa na začatie 

preberacieho konania aţ po riadnom odstránení vytýkaných vád. 

 

Článok VII  

Vlastnícke právo 

1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe vykonané Dielo je vlastníctvom Zhotoviteľa aţ do dňa 

podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami. Dovtedy môţe 

Objednávateľ pouţiť odovzdané Dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom Zhotoviteľa. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele 

prechádza na Objednávateľa dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma 

Zmluvnými stranami. 

 

Článok VIII  

Zodpovednosť za škody 

1. Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej Zmluvnej strane v dôsledku 

porušenia jej povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 

Zmluvnej strane, má druhá Zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi skutočne 

vzniknutú škodu aj v prípade, ţe v dôsledku jeho zavinenia došlo zo strany Objednávateľa k 

odstúpeniu od tejto Zmluvy. 

4. Ak pri spätnej kontrole budú zistené nedostatky alebo pochybenia ktorejkoľvek Zmluvnej 

strany pri preberacom konaní a vzniknutá finančná alebo iná škoda na strane Objednávateľa, je 

Objednávateľ oprávnený poţadovať kompenzáciu od Zhotoviteľa ako náhradu vzniknutej 

škody vo forme vykonania predmetu Diela podľa pokynov Objednávateľa, kedy si Zhotoviteľ 

nebude nárokovať finančnú odmenu. 

5. Vzniknutú škodu si Objednávateľ u Zhotoviteľa môţe uplatniť aj formou vystavenia dobropisu. 

 

 

Článok IX  

Zodpovednosť za vady, záručná doba 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe Dielo je vykonané podľa platných technických a právnych 

predpisov, a má v čase odovzdania a prevzatia vlastnosti podľa tejto Zmluvy, a nemá vady, 

ktoré by zniţovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho vyuţitia. V opačnom prípade je 

Objednávateľ prostredníctvom zodpovedného zástupcu, oprávnený ţiadať odstránenie 

zistených nedostatkov, a to na základe reklamácie, ktorej súčasťou bude písomný záznam, 

v ktorom budú špecifikované zistené nedostatky. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný 

odstrániť bezodkladne, so začatím prác najneskôr do piatich (5) dní po doručení reklamácie. 

2. Kontrola vykonaného Diela sa uskutoční za prítomnosti zodpovedných zástupcov oboch 

Zmluvných strán. Kontrolu môţe Objednávateľ vykonať aj bez prítomnosti zodpovedného 

zástupcu Zhotoviteľa a to kedykoľvek počas trvania účinnosti Zmluvy. 

3. V prípade rozporu budú riešiť spor priami nadriadení pracovníci. Za objektívne kritérium 

povaţujú Zmluvné strany platné STN. Povinnosť Zhotoviteľa odstrániť vady nemá vplyv na 

zaplatenie zmluvnej pokuty. 



 

 

 

 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ak tieto vady spôsobilo pouţitie vecí/podkladov 

odovzdaných mu Objednávateľom v prípade, ţe Zhotoviteľ ani pri vynaloţení odbornej 

starostlivosti nevhodnosť týchto vecí/podkladov nemohol zistiť alebo na ich nevhodnosť 

Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich pouţití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá 

za vady spôsobené dodrţaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak 

Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodrţaní trval 

alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

5. Záručná doba na Dielo sa dojednáva podľa pouţitého materiálu a stavu povrchu komunikácie 

a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a 

prevzatí Diela podľa článku II bodu 3 tejto Zmluvy. Minimálna záručná doba je 24 mesiacov.  

6. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, ţe Dielo si počas dojednanej záručnej doby 

zachová obvyklé vlastnosti a bude spôsobilé na pouţitie na obvyklé účely. Záruka sa vzťahuje 

na akúkoľvek vadu v spracovaní alebo  v realizácii stavebných prác alebo na nesúlad s 

podrobnou špecifikáciou Diela uvedenou v Prílohe č. 1 tejto Dohody. 

7. Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe a nebezpečenstvo na Diele znáša počas vykonania 

záručnej opravy Zhotoviteľ. 

 

Článok X 

Úroky z omeškania a zmluvné pokuty 

1. Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok uvedený v článku V, ods. 1 písm. a) a/alebo v článku V, ods. 

1 písm. d), má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

0,5 % z ceny neuskutočnených prác za kaţdý, aj začatý deň omeškania. 

2. Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok uvedený v článku XIV, ods. 3 a ods. 4, má Objednávateľ 

voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- Eur bez DPH za kaţdý, 

aj začatý deň omeškania. 

3. Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok začať odstraňovať vady do 5 dní od doručenia reklamácie 

v súlade s čl. IX ods. 1 Zmluvy, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur bez DPH za kaţdý, aj začatý deň omeškania. 

4. Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok uvedený v článku V, ods. 1 písm. a) a písm. d) z 

oprávnených dôvodov, ktoré vznikli na strane Objednávateľa, Zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť 

zmluvnú pokutu podľa bodu 1 tejto Zmluvy.  

5. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa článku V ods. 4 Dohody ukáţe ako 

nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov uloţená sankcia z dôvodu prijatia prác prostredníctvom 

Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloţenej kontrolným orgánom 

Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. 

Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu 

voči Zhotoviteľovi aj opakovane. 

6. Ak je Objednávateľ v omeškaní s plnením peňaţného záväzku alebo jeho časti, má Zhotoviteľ 

voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,3% z nezaplatenej 

sumy za kaţdý, aj začatý deň omeškania s plnením peňaţného záväzku a Objednávateľ sa 

zaväzuje uplatnený nárok uhradiť. 

7. Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná strana nezávisle 

od toho, či a v akej výške vznikne druhej Zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda. Nárok na 



 

 

 

 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uhradiť 

zmluvnú pokutu alebo úroky z omeškania podľa tejto Zmluvy, ostáva zachovaný v celom 

rozsahu. 

 

Článok XI 

Dôverné informácie 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti svojich zamestnancov o 

všetkých informáciách, zistených na základe tejto Zmluvy, skutočnostiach týkajúcich sa činnosti 

druhej Zmluvnej strany a jej klientov, organizácie, prevádzky, ekonomiky, obchodu, výroby, 

know-how a informáciách, o ktorých sa Zmluvná strana dozvie v súvislosti so spracovaním dát 

Objednávateľa. Informácie takto získané sa zaväzujú nezneuţiť, ako aj neumoţniť prístup k 

týmto informáciám, a to aj po skončení účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany v tejto súvislosti 

preukázateľným spôsobom upozornia svojich zamestnancov na trestnoprávne, občianskoprávne, 

pracovnoprávne a iné dôsledky, vyplývajúce z porušenia tejto Zmluvy. 

2. Za dôverné informácie chránené podľa tohto článku sa nepovaţuje informácia a/alebo dokument, 

ktorý je v dobe svojho zverejnenia verejne známy, alebo ktorý je verejne dostupný alebo sa stal 

verejne dostupným bez zavinenia Zmluvnej strany, alebo ktorý bol zverejnený v súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, záväzným nariadením alebo rozsudkom, na 

poţiadanie súdu alebo  iného, v zmysle zákona na to oprávneného subjektu. 

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, ţe je povinný dodrţiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k 

ochrane dát, ochrane osobných údajov, obchodnému tajomstvu, ako aj iné právne predpisy, 

ktorými je viazaný Objednávateľ. 

4. Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia aj po uplynutí doby platnosti Zmluvy, a 

to aţ do doby, kedy sa tieto informácie stanú verejne známymi. 

 

 

Článok XII 

Vyššia moc 

1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 

povinností podľa Zmluvy v prípade, ţe toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto 

Dohody sa za vyššiu moc povaţujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôţu ovplyvniť 

zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, ţivelné pohromy, povstanie a pod.. 

2. Tá Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej 

strane najneskôr do troch (3) dní od vzniku tejto skutočnosti a môţe poţiadať o prípadnú úpravu 

podmienok Zmluvy. Na poţiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej 

moci, je povinný oznamovateľ predloţiť hodnoverný dôkaz. 

3. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od 

tejto Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane. 

 

 

Článok XIII 

Ukončenie Zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe Zmluvu je moţné ukončiť: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 



 

 

 

 

b) uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva dojednaná, 

c) písomným odstúpením v súlade so Zmluvou, s ustanoveniami Obchodného zákonníka 

alebo platného zákona o verejnom obstarávaní, 

d) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho  po 

doručení výpovede druhej Zmluvnej strane, 

e) ak Zhotoviteľ v lehote najneskôr do jedného (1) mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy nepredloţí Objednávateľovi poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú podnikateľom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami s dojednaným poistným 

plnením do výšky 50 000 € v zmysle článku XIV bod 5. 

 

 

2. Objednávateľ môţe od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy. Podstatným 

porušením Zmluvy sa rozumie:  

a) ak Zhotoviteľ neodstráni zistené nedostatky v rozpore so Zmluvou v zmysle článku V ods. 3 

písm. a) tejto Zmluvy. 

b) ak voči Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie, vstúpil do likvidácie, či 

reštrukturalizácie, 

c) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek termínu uvedeného v písomnej objednávke, 

3. Podstatným porušením povinnosti Objednávateľa je neuhradenie faktúry. 

4. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

5. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti dohodnuté touto Zmluvou k častiam 

Diela dodaným bez vád pred odstúpením od Zmluvy.  

6. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka uţ vzniknutého nároku na náhradu škody vzniknutého 

porušením Zmluvy. 

7. Objednávateľ môţe v súlade s § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, 

ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

 

 

Článok XIII  

Doručovanie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe písomnosť podľa tejto Dohody je moţné doručovať: 

a) osobne, b) poštou, c) kuriérom. 

2. Pre doručovanie sa pouţijú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade 

akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto Zmluvy sa 

Zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od 

kedy zmena nastane, písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre 

doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená druhej Zmluvnej strane. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe písomnosť sa na účely tejto Zmluvy povaţuje za doručenú dňom 

jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo dňom odmietnutia jej prevzatia 



 

 

 

 

Zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo uplynutím úloţnej lehoty na pošte, a to aj v 

prípade, ţe sa adresát o uloţení zásielky nedozvedel. 

Článok XIV 

Osobitné ustanovenia 

1. Kaţdá zo Zmluvných strán sa zaväzuje určiť zodpovedného zástupcu, ktorý bude organizačne 

zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy. 

Zodpovedná osoba za Objednávateľa: Ing. Peter Barta, peter.barta@topolcany.sk, 0908 

728 094, 038/5340 142 

Zodpovedná osoba za Zhotoviteľa: Ing. Martin Kubiš, kubis@sates.sk, 0911  440 212  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky 

informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe práce bude realizovať za prevádzky na pozemných komunikáciách a 

musí umoţniť vozidlám a chodcom bezpečný pohyb a prístup do priľahlých lokalít a 

zabezpečiť prejazd pre pohotovostné vozidlá. 

4. Zhotoviteľ je povinný dopravne zabezpečiť výkon prác, podľa potreby prenosným dopravným 

značením, alebo svetelnou dopravnou šípkou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe počas vykonávania 

prác zabezpečí najmä bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky na pozemných 

komunikáciách, a zabezpečí všetky ďalšie činnosti, ktoré súvisia s vykonávaním Diela najmä 

spätnú úpravu všetkých dotknutých plôch, okamţité odstránenie všetkých vzniknutých 

odpadov v zmysle platných právnych predpisov, vrátane ich naloţenia, odvozu a poplatku za 

uskladnenie, zaistenie ochrany ţivotného prostredia a bezpečnosti práce. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, ţe Zhotoviteľ v lehote najneskôr do jedného (1) mesiaca od 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloţí Objednávateľovi poistnú zmluvu o poistení 

zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, predmetom ktorej bude poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami s 

dojednaným poistným plnením min. vo výške 50 000,- Eur. Nepredloţenie takejto zmluvy v 

dojednanej lehote sa pre účely tejto zmluvy bude povaţovať za porušenie zmluvných 

povinností s moţnosťou odstúpenia od Zmluvy. 

7. Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť plnenie na základe tejto Zmluvy vlastnými kapacitami 

(zamestnancami, resp. osobami v obchodno-pracovno-právnom vzťahu) a /alebo 

subdodávateľmi, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

8. Ak Zhotoviteľ bude zabezpečovať plnenie predmetu Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, 

zodpovedá za plnenie predmetu Zmluvy tak, akoby plnil on sám. Zhotoviteľ zodpovedá za 

odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa a je povinný zabezpečiť, ţe subdodávatelia 

budú viazaní ustanoveniami tejto Zmluvy ako Zhotoviteľ. Kaţdý subdodávateľ, ktorý má takú 

povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 

Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam 

subdodávateľov s uvedením predmetu, ktorý majú plniť tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Kaţdý 

uvedený subdodávateľ podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musí spĺňať 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) – h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; to sa 

vzťahuje aj na nového subdodávateľa podľa § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

Oprávnenie poskytovať plnenie  sa preukazuje vo vzťahu tej časti predmetu Zmluvyy, ktorú má 

subdodávateľ plniť. 

9.     Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní poţaduje, aby Zhotoviteľ 

v čase uzavretia tejto Zmluvy predloţil zoznam subdodávateľov (príloha č. 3 tejto Zmluvy) 

a uviedol v ňom všetkých známych subdodávateľov, údaje o osobe oprávnenej konať za 
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subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ je 

povinný oznámiť bezodkladne Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. 

Táto povinnosť sa netýka ţiadneho dodávateľa tovaru.  

10. Pri kaţdom novom subdodávateľovi a tieţ pri kaţdej zmene subdodávateľa počas trvania tejto 

Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať tak, aby vynaloţené náklady na zabezpečenie 

plnenia predmetu Zmluvy na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite. Kaţdá 

zmluva o subdodávke musí byť vyhotovená v písomnej forme. Za zmluvu o subdodávke sa 

povaţuje aj osobitná písomná objednávka Zhotoviteľa na plnenie predmetu Zmluvy daná 

subdodávateľovi. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne, najneskôr v lehote do troch dní, 

Objednávateľovi písomne oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa bodu 9 tohto článku 

Zmluvy. Kaţdý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobitného 

postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) – h) a ods. 7 

zákona o verejnom obstarávaní a musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 11.  Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy, resp. 

čiastkovej objednávky, ktorej sa uskutočnená zmena týka. V prípade, ak je menený 

subdodávateľ drţiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného 

dokladu poţadovaného Objednávateľom, ako verejným obstarávateľom v procese verejného 

obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, je Zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným 

oznámením a zmene subdodávateľa predloţiť Objednávateľovi aj dotknuté oprávnenie alebo 

certifikát alebo iný doklad, ktorého drţiteľom je navrhovaný subdodávateľ.  

 

Článok XV  

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. 

Pokiaľ sa Zmluvné strany na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán  

oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v 

Slovenskej republike. 

3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je moţné len na základe dohody Zmluvných 

strán v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, formou písomných, číslovaných 

dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. 

4. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, platnosť alebo 

účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy ostane nedotknutá. Namiesto neplatných ustanovení 

Zmluvy sa pouţijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sú obsahom a účelom 

najbliţšie obsahu a účelu Zmluvy. 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých (4) 

štyri vyhotovenia dostane Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.  

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa podľa § 47a ods. 

1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 



 

 

 

 

slobodne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom 

ju vlastnoručne podpisujú. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:  

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (totoţný s opisom predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní) 

Príloha č. 2 – Cenník (návrh na plnenie kritérií predloţený vo verejnom obstarávaní) 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

 

V Topoľčanoch, dňa 12.07.2021  V Povaţskej Bystrici, dňa 08.07.2021 

 

Objednávateľ:                                                                   Zhotoviteľ: 

 

                   v.r. v.r. 

_________________________                                        _________________________  

Mestské sluţby Topoľčany,s.r.o                               Sates a.s.                

Mgr. Martin Bucko                                                            Ing. Matej Bačík    

konateľ MS          člen predstavenstva SATES, a.s.              

    

 

 

          v.r. 

                                                   _________________________  

                                                              Sates a.s.                

                                                                                           Ivan Štoder  

          člen predstavenstva SATES, a.s.              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Príloha č.1 

Opis predmetu zmluvy 

 

Predmetom zmluvy sú práce - zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a 

dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách mesta Topoľčany v rozsahu 

poloţiek výkazu výmer. 

Pre účely tejto verejnej súťaţe sa miestnymi a účelovými komunikáciami rozumejú všeobecne 

prístupné a uţívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúţia miestnej doprave a sú zaradené do 

siete miestnych alebo účelových komunikácií. Mesto Topoľčany ako vlastník a poverený správca 

miestnych komunikácií je povinný miestne a účelové komunikácie udrţiavať v stave 

zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. 

Rozsah výkonov zriadenia zvislého a vodorovného dopravného značenia závisí od vonkajších 

faktorov - poveternostné podmienky, dopravná situácia, dopravná nehodovosť a iných ťaţko 

predvídateľných udalostiach. Obstarávateľ definoval objem a rozsah prác na základe analýzy 

štandardov a nákladov údrţby a z praktických skúseností vo vyuţívaní technológii a pracovných 

postupov za minulé obdobie. 

Predpokladaný rozsah úkonov a dodávok  na zriadenie zvislého a vodorovného dopravného 

značenia je uvedený vo výkaze výmer. Jednotkové ceny uvedené uchádzačom pri poloţkách 

výkazu výmer, budú súčasťou prílohy k zmluve o dielo.  

Verejný obstarávateľ poţaduje od zhotoviteľa zriadenie zvislého a  vodorovného dopravného 

značenia takým spôsobom, ktorý v najmenšej moţnej miere ovplyvní plynulosť cestnej premávky 

v priestore zhotovovania prác. 

Odstránenie (demontáţ) havarovaných alebo inak poškodených dopravných značiek a dopravných 

zariadení, ich súčastí a príslušenstva s naloţením na dopravný prostriedok, s odvozom a 

uskladnením na skládku odpadov. 

Zriadenie (montáţ) zvislých dopravných značiek, ich súčastí a príslušenstva podľa zadania 

správcu. 

Technologická obnova a zriadenie vodorovného dopravného značenia, strojná, ručná, farbou 

alebo štruktúrovaným plastom na vodorovné značenie ciest, v prípade potreby s predznačením 

plôch a čiar. 

Technologické odstránenie vodorovného dopravného značenia mechanickým spôsobom 

(frézovaním a pod.). 

Zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia na podklade špecifikovaného zadania 

objednávateľa v termíne do 8 týţdňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

TECHNICKÉ POŢIADAVKY OBSTARÁVATEĽA 

Pouţitie, kvalita pouţitých materiálov a výrobkov podľa príslušných STN/ EN noriem. 

Výrobok ZDZ musí byť označený certifikačnou značkou zhody v zmysle zákona 56/2018 Z. z. o 

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Vyhotovenie a pouţitie dopravných značiek, ich súčastí a príslušenstva v súlade s STN 01 

8020:2018, STN EN 12899-1 a platných zmien, vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o 

cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a TP SSC 04/2005, 05/2005, 07/2005, 

06/2013. 



 

 

 

 

Označenie pouţitých výrobkov podľa zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a zákona 56/2018 Z. z.. 

Vyhotovenie zvislých dopravných značiek na tabuli z pozinkovaného plechu s ochranným lemom 

(dvojitým prehnutie okraja tabule) - nosiče a spojovací materiál v antikoróznom vyhotovení. 

Funkčná plocha zvislej dopravnej značky a dopravnej značky s aplikáciou retroreflexnej fólie 

triedy 1 (Ref1), triedy 2 (Ref2) alebo triedy 3 (Ref3). 

Technicko-kvalitatívne parametre u dopravných značiek v súlade s certifikátom preukázania 

zhody a jeho súhrnného protokolu. 

Minimálne poţadované triedy funkčnosti výrobku podľa STN EN 12899-1: 

1. prederavenie líca : P3 

2. pouţitie okrajov : E2 

3. dynamické zaťaţenie snehom : DSL1 

4. zaťaţenie pôsobením vetra : WL3 

5. bodové zaťaţenie : PL1 

6. odolnosť proti korózii : SP1, SP2 

7. dočasné výchylky : TDB1, TDT1 

Informácie o výrobku: dodávateľ sprístupní nasledovné informácie o ZDZ, dopravných 

zariadeniach a ich súčastiach: 

1. návod na montáţ a osadenie 

2. podrobné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa umiestnenia alebo pouţitia 

3. návod na pouţívanie, údrţbu a čistenie. 

Vyhotovenie vodiacich dopravných zariadení musí spĺňať podmienky TP 07/2005, ktorý 

stanovuje ich vzhľad, rozmery a umiestňovanie. Poţiadavky na vodorovné dopravné značky: 

Viditeľnosť - Cez deň je viditeľnosť vodorovných dopravných značiek určená farebnosťou 

špecifikovanou trichromatickými súradnicami tolerančných oblastí v kolorimetrickom 

trojuholníku CIE (tabuľka 7 a STN EN 1436+A1 tabuľka 6), koeficientom jasu alebo 

koeficientom jasu pri difúznom osvetlení (STN EN 1436 tabuľka 1 alebo 2). 

Viditeľnosť – V noci určená hodnotou koeficienta vratného odrazu (retroreflexie) podľa STN EN 

1436+A1 tabuľky 3, 4, 5. 

Odolnosť proti šmyku sa musí merať metódou uvedenou v prílohe D STN EN 1436+A1 

a musí spĺňať poţiadavky STN EN 1436+A1 tabuľky 7. 

Minimálne poţadované triedy funkčnosti výrobku podľa STN 01 8020:2018, STN EN 12899- 

1:2008, STN EN 1436:2007 + A1:2009: 

1. koeficient vratného odrazu za sucha trieda RL R2 

2. koeficient jasu trieda B2 

3. protišmyková odolnosť trieda SRT S3 

4. koeficient jasu pri difúznom osvetlení trieda Qd Q2 

5. trvanlivosť IO 1 

Objednávateľ ma výhradné právo určiť zhotoviteľovi v harmonograme prác postup podľa 

prioritne určeného poradia vyznačovania zvislého a vodorovného dopravného značenie na území 

mesta Topoľčany. 



 

 

 

 

Príloha č.2 

 

KRYCÍ LIST PONUKY - CENOVÁ PONUKA  

 

UCHÁDZAČ: 

Sídlo/Adresa: SATES,a.s.  

Štatutárny orgán: Ing. Matej Bačík , člen predstavenstva 

 Ivan Štoder , člen predstavenstva 

IČO: 31 628 541 

DIČ: 2020440279 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vloţka reg. č. 279/R 

Telefón: 042/ 4321 420 
e-mail: sates@sates.sk 

 

Názov zákazky: 

,,Zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia na území mesta Topoľčany“ 
 

Cena celkom za predmet zákazky bez DPH 52 904,09 EUR 

DPH 20 % 10 580,82 EUR 

Cena celkom za predmet zákazky s DPH 63 484,91  EUR 

 

Uchádzač vyznačí (napr. zakrúţkovaním, podfarbením alebo iným spôsobom) či je: 

a) mikropodnik (podniky, ktoré zamestnávajú menej neţ 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo 

celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR); 

b) malý podnik (podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo 

celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR); 

c) stredný podnik (podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré 

zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo 

celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR). 

 

Čestné vyhlásenie 

uchádzača: 

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve na 

predkladanie ponúk. Vyššie uvedená cena je konečná cena vrátane 

DPH za kompletné dodanie predmetu zákazky.  

 

Dátum, pečiatka 

a podpis štatutára:  

 

08.07.2021 

 



278

KONIEC PARKOVACEJ ZÓNY
2

(ZÁKLADNÁ)
23 49,00 1127,00

272

PARKOVANIE
2

(ZÁKLADNÁ)
160 29,50 4720,00

277

PARKOVACIA ZÓNA
2

(ZÁKLADNÁ)
25 49,00 1225,00

270

ZÁKAZ ZASTAVENIA
2

(ZÁKLADNÁ)
11 25,70 282,70

271

ZÁKAZ STÁTIA
2

(ZÁKLADNÁ)
9 25,70 231,30

230

ZÁKAZ VJAZDU
2

(ZÁKLADNÁ)
35 25,70 899,50

231

ZKÁKAZ VJAZDU PRE VŠETKY 

VOZIDLÁ

2
(ZÁKLADNÁ)

3 25,70 77,10

211

PRIKÁZANÝ SMER ODBOČENIA
2

(ZÁKLADNÁ)
26 25,70 668,20

215

ZÁKAZ ODBOČENIA
2

(ZÁKLADNÁ)
11 25,70 282,70

201

DAJ PREDNOSŤ V JAZDE!
2

(ZÁKLADNÁ)
2 27,50 55,00

202

STOJ, DAJ PREDNOSŤ V JAZDE!
2

(ZÁKLADNÁ)
17 45,00 765,00

VÝKAZ DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

 (€ bez DPH)

OZNAČENIE DZ
NÁZOV DZ

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

VEĽKOSŤ MNOŽSTVO (ks)
CENA BEZ DPH 

(€/ks)

CENA SPOLU bez 

DPH (€)

132

OBOJSMERNÁ PREMÁVKA
2

(ZÁKLADNÁ)
6 27,50 165,00

Príloha č. 2 – Cenník (návrh na plnenie kritérií predložený vo 

verejnom obstarávaní)



SPOLU (€ bez DPH)

510

SPRESŇUJÚCE INFORMÁCIE
2

(ZÁKLADNÁ)
1 29,50 29,50

21 968,50

532

ČASOVO OBMEDZENÉ PARKOVANIE
2

(ZÁKLADNÁ)
3 18,00 54,00

533

PLATENÉ PARKOVANIE
2

(ZÁKLADNÁ)
150 18,00 2700,00

509

SPRESŇUJÚCE INFORMÁCIE
2

(ZÁKLADNÁ)
8 22,00 176,00

509

SPRESŇUJÚCE INFORMÁCIE

(600 x 900)

2
(ZÁKLADNÁ)

150 36,00 5400,00

506

PLATÍ PRE
2

(ZÁKLADNÁ)
10 18,00 180,00

507

NEPLATÍ PRE
2

(ZÁKLADNÁ)
3 22,00 66,00

458

RADENIE DO JAZDNÝCH PRUHOV 

PRED KRIŽOVATKOU

2
(ZÁKLADNÁ)

1 102,00 102,00

504

SMER PLATNOSTI
2

(ZÁKLADNÁ)
64 18,00 1152,00

332

STANOVIŠTE TAXI
2

(ZÁKLADNÁ)
2 29,50 59,00

452

RADENIE DO JAZDNÝCH PRUHOV 

PRED KRIŽOVATKOU

2
(ZÁKLADNÁ)

1 102,00 102,00

321

JEDNOSMERNÁ CESTA
2

(ZÁKLADNÁ)
36 29,50 1062,00

325

PRIECHOD PRE CHODCOV
2

(ZÁKLADNÁ)
1 33,50 33,50

302

HLAVNÁ CESTA
2

(ZÁKLADNÁ)
12 29,50 354,00



620

VYŠRÁFOVANÝ PRIESTOR

/m2/

- BIELA 150 4,00 600,00

610

PRIECHOD PRE CHODCOV

/m2/

500 BIELA 9 5,00 45,00

605

ČAKACIA ČIARA

/m/

500 BIELA 10 2,50 25,00

604

STOP ČIARA

/m/

500 BIELA 6 2,50 15,00

602

POZDĹŽNA PRERUŠOVANÁ ČIARA

/m/

125 BIELA 148 0,62 91,76

601

POZDĹŽNA SÚVISLÁ ČIARA

/m/

125 BIELA 16,5 0,62 10,23

SPOLU (€ bez DPH) 22 918,00

OZNAČENIE DZ
NÁZOV DZ

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ŠÍRKA ČIARY
(mm)

FARBA ČIARY
MNOŽSTVO

(m, m2, resp. ks)

CENA bez DPH
(€/m, m2, resp. ks )

CENA SPOLU bez 

DPH
(€)

PLASTOVÉ KRYTKY NA STĹPIKY /ks/ 350 0,30 105,00

STĹPIKY PRE ZVISLÉ DOPRAVNÉ 

ZNAČENIE /ks - dĺž. 5,0 m/
350 32,50 11375,00

DEMONTÁŽ SPOMAĽOVACÍCH 

PRAHOV /m/
22 6,00 132,00

ÚCHYTY DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

/ks/
1310 1,50 1965,00

DEMONTÁŽ ZVISLÉHO 

DOPRAVNÉHO ZNAČENIA /ks/
197 3,00 591,00

MONTÁŽ ZVISLÉHO DOPRAVNÉHO 

ZNAČENIA /ks/
350 25,00 8750,00

PRÁCE, MATERIÁKL A INÉ
MNOŽSTVO

(m, m2, resp. ks)

CENA bez DPH

(€/m, m2, resp. ks)

CENA SPOLU bez 

DPH
(€)



SPOLU (€ bez DPH) 8 017,59

SPOLU (€ bez DPH) 52 904,09

SYMBOL "BUS" 125 BIELA 2 10,00 20,00

SYMBOL OSOBY ZO ZDRAVOTNÝM 

POSTIHNUTÍM
- BIELA 50 4,00 200,00

630

SMEROVÉ ŠÍPKY

/ks/

- BIELA 4 8,00 32,00

622

PARKOVACIE MIESTA

/m/

125 BIELA 9835 0,60 5901,00

621

CIKCAK ČIARA

/m/

125 BIELA 1796 0,60 1077,60



Príloha č. 3 – Zoznam navrhovaných subdodávateľov  

 

Obchodné meno/názov/ meno a 
priezvisko 

Sídlo/ adresa pobytu 
IČO/dátum 
narodenia 

Predmet 
subdodávky 

Plnenie  
v % 

Oprávnená osoba (meno a 
priezvisko, adresa, dátum narodenia) 

 

DOZNAKO, s.r.o. 

 

 Puškinova 1, 955 01 

Topoľčany 
36 545 775 VDZ 15,15 

Radoslav Bujna, Prvá 13/779, 956 

17 Solčany, dát. nar. 10.05.1972 

 
 
 

     

 
 
 

     




