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Sídlo:
IČo:
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2022228109
sK2022228r09
oS BA I, oddiel: Sľo, vložka č.420l8lB
Tatra banka, a.s.
2626178184/n}O
Ing. Pavel Zvzll|a,konateľ PoRR s.r.o.
Ing. Ľuboľ Nôta, prokurista PoRR s.r.o.

JUDr. Monika Sýkoľová
Ing. Ladislav Kaláber, ľiaditel' malých proj ektov

ZMLUVA o DIELo č. ..............
uzatvorená v zmysle $ 536 a nasl. zákona č. 5I3/]99] Zb. obchodný zákonníkv platnom znení

(dhlej len ,,obZ") nedzi zmluvnými stranami

obec čečehov
Čečehov 74,O72 11 Čečehov
00 325 104
2020738764
Stanislav Mráz _ starosta obce

(ďalej ako,,zhotoviteľoo)

Pľeambula

Tá:ŕo Zm|uva o dielo (ďalej len ,,zmluva") sa uzatvára ako ýsledok verejného obstarávania
zadávaného posfupom podľa $ II7 anasl. zákona č. 34312015 Z. z. o veľejnom obstarávaní na
predmet zákazky s názvom: rrRekonštrukcia chodníkov"

I.
Úvodné ustanovenie

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa ako úspešného
ucháĺdzača predložená v rámci veľejného obstarávania na predmet zákazky s názvom:
,,Rekonštrukcia choďníkov" s oceneným rozpočtom (Príloha č. 1), spracovaná na zétkJlade
požadovaných špecifikácií určených objednávateľom ako verejného obstarávateľom
v súťažných podkladoch.

2. Východiskové údaje:
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Názov diela:
Začiatokrealizácie:.
Ukončenie realizácie:

Rekonštľukcia chodníkov (ďalej len,,dielo")
bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska
do 3 mesiacov od prevzatia staveniska

il.
Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že za cenu podl'a čl. VII. tejto zmluvy zhotoví pre objednávateľa
dielo podl'a čl. m. tejto zmluvy.

2. objednávateľ sa zavänlje riadne dokončené dielo pľevziať aza dielo zaplatiť zhotoviteľovi
cenu podl'a čl. Vil. tejto zmluvy.

III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zátväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pre objednávateľa v súlade s:
a. Pľojektovou dokumentáciou: ,,Čečehov Rekonštrukcia chodníkovoo,

v)pľacovanej v1pracovanej 0412021 Dankaninová (Pľíloha č. 2);
b. Ponukou zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predloženou vrámci verejného

obstarávania,.výsledkom ktoľého je táto zmluva _ časť ponuky _ ocenený rozpočet
(Príloha č. 1);

c. Touto zmluvou o dielo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzllje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky

spôsobilých pracovníkov na ľiadne a včasné zhotovenie diela podľa tejto zmluvy'
3. objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za nadĺe avčas zhotovené dielo cenu spôsobom aza

podmienok ustanovených v tejto zmluve.

rv.
Zhotovenie diela

1. Zhotoviteľ sa zavdzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zhotoviť dielo v zmysle.
č1. m. tejto zmluvy v lehote uvedenej v čl. I tejto zmluvy.

2. Pri zhotovovaní diela postupuje zhotovitel' samostatne, avšak v prípade potreby je viazaný
pokynmi obj ednávatel'a.

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záĺväzlll, ak mu objednávatel' neposkytol potrebnú
súčinnosť. o prevzatí dokončeného diela musí bý' spísaný Pľotokol o odovzdani aprevzati
stavby podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Podmienkou prevzatia diela
objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skrišok predpísaných
osobitn1ými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revizii v zmysle
ustanovení tejto zmluvy. Deň podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati stavby (diela) oboma
zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.

4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanému dielu prechádza na
objednávatel'a odovzdaním diela.
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v.
Povinnosti objednávatel'a

1. objednávateľ sa zaväzýe odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade
s podmienkami pľojektovej dokumentácie a stavebného povolenia bez zbytoéného odkladu
po nadobudnutí účirinosti tejto zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá
objednávateľ zhotoviteľovi projektovu dokumentáciu v jednom vyhotovení v písomnej
podobe, ak nebola odovzdaná skôr.

2. 
_objednávatel' 

je povinný riadne zhotovené dielo, ktoré je bez akýchkol'vek vád, prevziať.

vI.
Povinnosti zhotovitel'a

1. Zhotovitel' sa zavänlje, že zhotoví dielo vo vlastnom mene' na vlastné náklady a ira vlastné
nebezpečensfuo v súlade s touto zmluvôu.

2. Zhotovitel' je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, kÍoľé sa vďahujú k odovzdanému
dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

3. Zhotovitel' pi rea|izácii prác dodľŽí všeobecne záxäzné predpisy, technické nonny'
dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia a povolenia veľejnoprávnych orgánov a poveľených
orgaruzácii.

VII.
Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela zhotovitel'om je určená na zá/ľJade záväzného, úplného
a oceneného rozpočtu, ktoý je uvedený vpľílohe č. 1. Je to cena pevná, maximálna
a nemenná.

2. Cenaza zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy:
Cenazapredmet diela bez DPH: 22 596,80 EUR (slovom:
dvadsaťdvatisícpäťstodeväťdesiatšesť.euľ a osemdesiat centov)

DPHZO % 4 519,36 EUR
Celková cenazapľedmet dielaz 27 II6,16 EUR

(slovom dvadsat'sedemtisícstošestnást' eur a 1ó centov)
3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, pľevádzku, údržbu

a vypratanie, zaťradenia staveniska, všetky náklady spojené s výýčeďm podzemných
inžinierskych sietí, dopľavné náklady, náklady na zabezpečanie dopravnej sifuácie,
bezpečnostné opatľenia, všetky ostatné náklady zhotovitel'a spojené so zhotovením stavby,
náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pľi vzniku škody a pri odvľacani hlroziacich škôd,
nráklady na likvidáciu všetkých odpadov, kÍoré vzniknú v priebehu qýstavby, náklady
spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použiých eneľgií,
náklady spojene s výlukami a odstávkami prevádzok a zaiadeni.

4. V kalkulácii ceny diela sú zahmuté podl'a potreby aj náklady na odvoz sute, vrátane poplatku
za skládku, telefón, dočasné užívanie veľejných komunikácií, zriadenie, pľevádzku
a vypratanie zariadenia staveniska' spľacovanie dielenskej alebo výľobnej dokumentácie, ak
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to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie
a vody, poistné stavby počas reaIizácie, kompletačná činnosť, skušky a meľania kontľoly
kvality prác, opatrenia na zabezpečeĺie neobmedzenej prevádzky a pod.

5. objednávatel' neposkytuj e pľeddavok na realizované práce.
6. Zhótoviteľ ie opiávnóný vystaviť fakturu najskôľ pó riadnom odovzdaní diela v zmysle čl.

IV. bod. 3 tejto zmlavy.
7. I ehota splatnosti faktury je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi.
8. Faktúra bude pľedloženáv štyroch vyhotoveniach.
9. Súčasťou faktúry podl'a ods. z toľrto eunn t,'á" p'otokol o odovzdaní a prevzatistavby.

VIil.
Ostatné dojednania

1. Zhotovitel'bude pri plnení predmefu tejto zmluvy posfupovať s odboľnou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodrŽiavať všeobecne záväzné právne predpisy vráľraĺe zákoĺa č;. 82/2oo5 Z. z.
o nelegálnej práci anelegálnom zamestnávaní, technické nonny a podmienky tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa bude ľiadiť ýchodiskoými podkladmi objednávateľa, pokynmi
objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných stľán a rozhodnutiami,
vyjadľeniami a stanoviskami dotknuých orgánov štátnej spľávy.

2. Zhotoviteľ bude infoľmovať objednäxate|'a o stave rozpľacovaného diela na pravidelných
poradách, ktoré bude objednávatel' organizovať podľa potľeby. Vzájomne odsúhlasené a
pnjaté opatrenia na predmetných poľadách sa stanú pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie
prérc.

3. Zhotovitel'vyhlasuje, že disponuje' resp. je dľžitel'om všet[ých povolení aoprávnení
súvisiacich s realizáciou činností, potreba ktoľých vyplýva zo všeobecne zitvdzných
právnych predpisov a to v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.

4. Podstatným porušením zmluvy je:
J prekročenie dohodnuých teľmínov o viac ako 30 dní ,

pľekľočenie teľmínu riadneho dokončenia diela o viac ako 30 dní,
zhotovenie diela, ktoré nedosahuje záHadné kvalitatíwe a technické ukazovatele podl'a
príslušných STN,
vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozoľnený, a ktoré
v dohodnutej lehote neodstrĺínil,
ak zhotovitel' v rozpoľe s ustanoveniami zmluvy zastavil realizácíu predmefu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nôpokračovať v plnení zmluvy.

5. objednávateľ je oprávnený odstupiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotovitel' podstatným
spôsobom poruší tuto zmluvu

6. Učinky odstupenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného pľejavu vôle
zhotoviteľovi. odstupením od zmluvy sú zmluvné pokuty okamžite vymáhateľné.

7 . Ak dôjde k zánilru záväzku z dôvodov, za 1ľroré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je
povinný uhľadiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a zhotovením diela.

8. V pľípade hroziaceho alebo zahé|eného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo' v pľípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o
týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávatel'abez zbytočného odkladu. Zároveň
je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych
pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vznilinufu škodu.
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9. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy ýslovne vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba pre neho
nevykonáva nelegálnu prácu v zmysle ustanovení zákona č.8212005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávani a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v platnom zrrení (ďalej
|en,,zátkono nelegálnom zamestnávaní"). V prípade, Že sa pľeukáže opakvýlučne zhotoviteľ
je zodpovedný za všetky následky a škody s fým súvisiace, ktoré by mohli vzniknúť
objednávatel'ovi azhotoviteľ ša výslovne zavdzuje uhľadiť sankcie mu uloŽené vzmysle
ustanovení zélkona o nelegálnom zamestnávaní.

IX.
Záručná doba

1. Zátruč:ná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov azačina plynúť dňom písomného
prevzatia diela na zátHaďe Pľotokolu o odovzdani aprevzati stavby podpísaného zástupcami
obidvoch zmluvných strátn. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto
zmluvy.

2. Zhotoviteľ zodpovedá zavady,lrtoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.Za
vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinnosti.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoľé boli spôsobené použitím nesprávnych
podkladov poskýnutých objednávatel'om pri woľbe výny objednávateľa diela.

4. Zhotoviteľ nezodpovedä za vady spôsobené nespľávnym používaním diela alebo:
poškodením diela obj ednávateľom.

5. Vady zistené a reklamované v zátručnej dobe sa zhotovitel' zaväzl$e odstrĺániť bezplatne
a bezodkladne najneskôr v lehote 30 dní od ich písomného oznátmeĺiaobjednávateľom.

Sankcie

1. Pri nedodržaní teľmínu zhotovenia amontáže diela zhotovitel'om (čl. rV. ods. 1 zmluvy) je
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo ýške O,O5 yo z celkovej
ceny diela podl'a článku YII. zakďŽdý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ neuvolhí stavenisko do 3 pracovných dní po ýzve objednávatel'om, zavdzuje
sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške O,05 yo z celkovej ceny diela podľa čl. Vu. zakažáý
deň omeškania.

3.'Vprípade omeškania objednávateľa sfinančnou úhradou ťaktury za zhotovenie diela je
objednávateľ povinný zap|atiť zhotovitel'ovi úrok z omeškania vo ýške'uľčenej všeobecne
zéxäzným pľávnym predpisom.

4. V prípade, že zhotovĺteľ nedodržikÍ|téná, ĺa záHade ktoých získal zákazku v obstarávaní,
je povinný zaplatíť objednávateľovi sankciu minimálne vo výške finančného rozdielu medzi
víťaznouponukou a ponukou ďalšieho uchádzača v poraď.

xr.
Záverečné ustanovenia

1. V pľípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné,
zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného alebo

x.
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neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich danú vec.

2. Zmeĺy a dodatky tejto zmluvy musia bý' vykonané formou písomného a očíslovaného
dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Akékol'vek dodatký
kzmluve musia byt: v súlade s $ 18 apľíslušn1ými ustanoveniami zákona:č. 343/2015 Z. z'
o verejnom obstarávaní v znenineskoršich pľedpisov.

3. Zmhuvné stľany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním
súhlasia a prehlasuju, Že pri podpise tejto,zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná'v
tiesni a ani za nápadne neýhodných podmienok, právny úkon bol uľobený uľčite avážne.

4.'Zmluvaje vyhotovená v 2 rovnopisoch, l rovnopis pľe objednátvateľa a1 ľovnopis pľe
zhotoviteľa

5. Prílohami tejto zmluvy sú:
Pľíloha č. 1 _ Rozpočet diela
Pľíloha č. 2 _ Projektová dokumentá cia zaffiňajúca textovú a qýkresovú čast] diela na
CD/DVD

objednávateľ: Zhotoviteľ:

V , dňa V Bratislave, dňa 08.06.202I

Obec čečehov

Stanislav Mľáz
starosta

Ing. Pavel Zuzula
konatel'

Ing. Lubor Nôta
prokurista
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Stavba:
Objekt;

objednávateľ:
Zhotoviteľ: PORR, s.r.o.
Miesto: obec Čečehov

ZADANIE
čečehov - Rekonštrukcia chodníkov
so oí - RekonštrucÍa chodníka od kostola po oÚ

Spracoval:
Dátum:

D. Dankaninová
16.3.2021

KCN Kód poloŽky Popis MJ MnoŽstvo
celkom

' Cena
jpdnotkqvá Cena celkom

1 4 5 6 7 I

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemné práce

1'1422,18

6394,27

3682,17

2Ž1

komunikácie s

99822301 í.s
,822 5.3)

t í87'583 1,88

1 221 113107't41
odstránenĺe krytu v ploche do 2OO m2
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 230,000 3,37 775,10

2 001 132301101
Výkop ryhy do šírky600 mm v horn.4 do í00
m3- obruba m3 20,600 1:6,98 349,79

3 001 132301 í09

Príplatok za lepivosť pri ňĺoeĺ ryn sĺĺq' dol
600 mm zapaŽených i nézapaŽených s
urovnaním dna v hornine 4 m! 20,600 0,11 2,27

4 001 162501102
Vodorovné premiestnenie rnýkopku ta.l4 do
3000 m m3 20,600 4,53 93,32

00í í6250í í05

Vodorovné preľĺiiestnenie ýkopku po
spevnenej cestg z horniny tr.l-4, do 100 m3,

k cene za každých d'alšich a
1000 m m3 41,200 0,45 18,546 u01 1 ĺ1zu1zo1 MJ 20,600 5,09 104,85

7 564752111.5

Podklad alebo kryt z
drveného veľ. sz_63

kameniva hrubého
m m (vibŕ.štrk) po.

150 mm - priemér 227,900 6,23 1419,82

8 221 598911142

Kladeňie betónovej zámkovej dlaŽby
komunikácií pre peších hr. 60 mm pľe peších
nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžkaz
kameniva hr. 30 mm m2 179,400 11,89 2133,07

I 592 592460010100
Dlažba betónová bezškárová, rozmeF-
200x100x60 mm, sivá m2 182,988 9,62 1760,34

10 59691 121 1

Kladenĺe zámkovej dlažby hr. 8 cm pre
peších do 20 m2 so zrÍadením lôžka z
kameniva hr. 4 cm m2 49,000 526,75

11 592 592460011800
Ulazba betonová rozmer,200x1 00x80 mm.
čeruená aleboanťracitová m2 49,490 11;20 554,29

12 917762111

Osadenie obrubníka betónového s'
oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do
lÔŽka m 9,62

13 592170002100 1000x100x200 mm, skosenie 15/1 5mm ks 231,290 4,08 943,66

't4 221 91 9735í 1 í
krytu

hľbky do 50 mm m 35,000 3,96 í 38'60

15 013 979081 1 í 1
a

lkm t 22,540 9,62 216,83

16 013 979081 121
a

kaŽdý d'alší 1 km t , 90,160 0,44 39,67sĺ9gE2121 t 22,540 ,t40:42
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Stavba:

Qbiekt:

objednáÝatel':
Zhotovitel': PORR, s.r.o.
Miesto: obec Čečehov

,nt &wttIÍr

ZADANIE

inĺrv 
^e\ĺr

ľwtjru,+J

čeiehov ; Rekonštrukcia chodníkov
so o1 -'Rekonštrucia chodníka od kostóla po oÚ

Spracoval p. Dankaninová
16.3.2021Dátum:

11422,1.9

KCN Kód poloŽky Popis MJ MnoŽstvo
.celkom

Cena
Cena celkom

,|

4 6 7 I

Slrana'2 z2 )-\



Stavba:

Objekt:

objednávatel':
Zhotovitel': PORR, s.r.o.
Miesto: obec Čečehov

ZADANIE
čečehov - Rekonštrukcia chodníkov
so 03. Rekonštrukcia chodníka od oÚ po koniec obce

Spracoval
Dátum;

D' Dankaninová
7. 4.2021'

Č. KCN Kód poloŽky Popis MJ MnoŽsfuo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 b 7 I

HSV
,l

Práce a dodávky HSV
Zemné práce

76s6;02

893,74

4Í!34'09

1,26

221 113107',t41
odstránenie kfiu v pĺoche do 200 m2
asfaltového, hr. wstvy do 50 mm, -0,09800t m2 154,600 3,37 52í,00

2 00'ĺ 132301101
Vykop ryhy do šĺrky 600 mm v horn.4 do í0ď
m3- obruba m3 í3'500 16,98 229,23

3 001 13230í 109

Prĺplatok za lepivosť
600 mm zapaižených

pri hĺbení ýh šírky do
i nezapaŽených s

urovnaníp dna v hornine 4 m3 13,500 0,11 1,45

4 00't 162s01102
Vodorovné premiestnenie ýkopku tr.i4 do
3000 m m3 13,500 4,53 6í '16

5 001 '162501't05

Vodorovné pŕemĺestnenie uýkopku po
spevnenej ceste.z horniny tr.í-4, do .l0O m3, l
príplatok k cene za každých dälšĺch a
začaých 1000 m m3 27,000 0,r15 12,15UUl 1 ĺ12o12o1 UloŽenie sypaniny na skláďk'dôTOo m3- mó 13,500 5,09 68,72

-7 22'l 5647521'.t1.5

Podklad alebo kryt z
drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po
zhut.hr. í50 mm _ priemer

kameniva hrubého

m2 154,600 6,23 .963,16

22'.! 596911142

komunikácií pre peších'hr. 60 mm pre peších
nad 50 do 100 m2 so zriadením lôŽka z
kameniva hr. 30 mm

Kladeni-e betónovej zámkovej dlaŽby

m2 122,6Ó0 1í'89 1457,71

592 592460010100
DlaŽba betónová bezškárová, rozner 

_--
200x100x60 mm, sivá m2 125,052 9,62 1203,00

596911211

Kladenie zámkovej dĺaŽby. hr
peších do 20 m2 so
kameniva hr. 4 cm

I cm pre
zriadením lôŽka z

m2 32,000 10,75

11 592 59246001 I 800
Dlažba betónová rozmei 20oiiQQW
čeruená alebo antracitouá m2 32,640 11,22 366,22

a

12 221 917762111

s

m 150,000 9,62 r 1443,00

592 592170002100
obrubnÍk PREMA?
1000x100x200 mm;

ceďfi.Esx.]|_
skosenie 15/15 mm ks .151,500 408 618,12

14 221 9197351 1 í podkladu hľbky do 50 mm m 25,000 99,00

013 979081 I 1 1

a na
dolkm t 15'í5í 145,75

16 0't3 979081121
odvoz sutiny a vybúraňFň nňotňäffii[il
za kaŽdýdälší 1 km t 60,604 0,44 26,57

17 st9042121 za t 1 5"t 5í 6,23 94,39

't8 221 99822301 1.S

Presun hmÔt pre pozemné komunikácĺe s
krytom dláŽdeným (822' 2.3, 822 5.3}
akejkolVek dEky objektu t *,a*l 0'0-'ĺ 1,26
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Stavba:
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Stavba:

Objekt:

objednávatel':

Zhotovitel': PORR s.r.o. .

Miesto: obec Čečehov

HSV

ZADANIE
čečehov - Rekonštrukcia chodníkov
so 04 - Rekonštr. živičného chodníka od križov. po RD s.č. 48

Spracoval:
Dátum:

D. Dankaninová
7'4.zozt

1

Práce a dodávky HSV
Zemné práce

3518,60

s90,29

798,78

2'.129,24

Č- KCN Kód poloŽky Popis MJ MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková ,Cena celkom

1 2 3 4 5 6 8

221 113107141
odstränenie krytu v ploche do 200 m2
asfaltového, hr. vrsfuy do 5o mm, -o,og8oot m2 63,800 3,37 215,O1

2 001 132201101
do mmv

m3 - palisády m3 1 7,500 16,98 127,353 cene m3 7,500 0,11 0,83

4 16250't102
Vodorovné prem iestn enie Výko pkÚ tĺ17 do
3000 m m3 7,500 4,53 33,985 u01 171201201 na MJ 7,500 5,09 38,18

6 001 1 (41O19O1
m m3 4,200 29,41 123,52

7 583 5833721300 štrkopiesok o-32 z m3 4,326 11,89

8 221 564801112

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrďím a
zhutnením, po zhutnenĺ hr. 4l mm
/vyrovnanie časti uprav. chodníka/ m2 63,800 2,07 132,07

I 221 577134111.,5

Asfaltouý betón vrstva obrusná AC 8 o v
pruhu Š. do 3 m z nemodiÍik. asfaltu tr. lĺ, po
zhutnení hr. 40 mm 63,800 10,45 666,71

10 221 917831512.S
osadenie palisád hranatých be6nowôFTo
betónu díŽky 60 qm - do radu ' m 42,500

I

632,40

11 592 59217000t6700 1:15x115x400 mp, sivá
Palisáda SEMMELRoCK minf, roŽĺileĺ-- 

- k-s 369,578 3,ô1 í334''l8

12 221 9197351 1 í
Rezanie existujúceho asfaltovéhóTrytu alebď
podkladu hĺbky do 50 mm m 4,000 3,96 15,84

13 221 93890841 1

povrchu kfiu alebo podkladu
betónového alebo dláŽdeného

očistenie

roztokom 63,800 19,78

221 93890931 í
nánosu, z povrchu podkladu alebo kfiu bet.

prachu alebo

asfalt 63,800 0,05 3,19

15 013 979081 í 1 1 do'l km
a na

t 6,252 9,62 60,'t4

't6 0'13 9V9081121 za každýdäBí í km
sutiny a

t 56,268 0,44 24,7617 ul3 Popratok za usktadnenie TKO t 6,252 6,23 38,95

221 998225't11

Presun.hmôt pre pozemnÚ'
letisko s kýom ašfaftoým
objektu

komunikáciu a
akejkolVek díŽky

t 29,919 0,01

Gelkom bez DPH
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