


2 
 

2. Účel zmluvy 

1. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie dodávky technológií a realizácie rekonštrukčných prác na obnovu 
funkčnosti a spustenie lanovej dráhy Dedinky – Geravy do prevádzky. 
 

3. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa na dodávku technológií a realizácie rekonštrukčných prác na 
lanovej dráhe Dedinky – Geravy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje 
nebezpečenstvo a náklady v nižšie uvedenom termíne, rozsahu, kvalite a za dohodnutú cenu, ktorá 
zodpovedá tomuto vecnému plnenia, dielo - „Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky – Geravy“ v rozsahu: 

a) vypracovať realizačný projekt podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v opise predmetu 
zákazky verejného obstarávania, 

b) poskytnúť objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri spracovávaní žiadostí o vydanie všetkých 
povolení vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné pre 
realizáciu a výkon predmetu zmluvy, 

c) zrealizovať a zhotoviť dielo v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, 
d) poskytnúť objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri spracovávaní žiadostí o vydanie všetkých 

povolení vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné pre 
spustenie diela do prevádzky, 

e) zaškoliť objednávateľom určených zamestnancov, pre bezproblémové užívanie diela. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

f) vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy sa považuje za partnera verejného sektora v 
zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), a je 
súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“), ktorého 
správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 

g) v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do Registra v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase začatia realizácie 
príslušnej subdodávateľskej časti diela v Registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto 
zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z Registra, je zhotoviteľ povinný 
okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. Porušenie 
povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 2 
ZoRPVS zhotoviteľom alebo nesplnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do Registra 
včas v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS zhotoviteľom bude mať za následok, že 
obstarávateľ, s ktorým partner verejného sektora (zhotoviteľ) uzavrel zmluvu, nemusí po dobu 
trvania takéhoto porušenia alebo nesplnenia plniť svoje zmluvné povinnosti a nedostane sa tým 
do omeškania so splnením svojho záväzku. 

1. Podľa položkového výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZOD (príloha č. 1). 
2. Údaje k predmetu diela: 

Miesto stavby: Dedinky, Geravy 
Obec: Dedinky 
Kraj, okres: Košický, Rožňava 

Technický dozor:  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
technickými normami, a to vrátane všetkých príslušných skúšok a meraní overujúcich riadne vykonanie 
diela, vrátane prípadnej ochrany všetkých existujúcich podzemných sietí v priestore staveniska (pozri 
stavebné povolenie) a vrátane likvidácie odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú 
cenu a poskytne na vyžiadanie zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. 
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4. Doba a miesto plnenia, ostatné lehoty 

1. Miestom plnenia je Slovenská republika, kraj Košický, okres Rožňava, obec Dedinky, k. ú. Dedinky  a k. 
ú. Smižany. 

2. Objednávateľ odovzdá stavenisko (pracovisko) zhotoviteľovi bezprostredne po vydaní stavebného 
povolenia tak, aby zhotoviteľ mohol začať stavebné práce neodkladne. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na 
realizáciu diela ani do 30 dní po odovzdaní staveniska, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť 
bez náhrady zhotoviteľovi za doteraz vynaložené náklady. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo (stavbu) bez vád a nedorobkov najneskoršie v týchto 
termínoch: 
 

 Podpis zmluvy o dielo (vyžadovaná súčinnosť objednávateľa)   15.02.2019 

 Vypracovanie realizačného projektu podľa článku 3 písmeno a) tejto zmluvy 15.04.2019 

 Zabezpečenie úradných povolení podľa článku 3 písmeno b) a d) tejto Zmluvy 15.05.2019 
(vyžadovaná súčinnosť objednávateľa) 

 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi (vyžadovaná súčinnosť objednávateľa) 31.05.2019 

 Dokončenie a odovzdanie diela k rukám objednávateľa    30.04.2020 
 
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom dokončenia, zaväzuje sa 
objednávateľ dielo prevziať aj v ponúknutom skoršom termíne. 
 

4. Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa vyžiadanej 
zhotoviteľom. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní 
so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ má právo požadovať 
predĺženie termínu na vykonanie diela o dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím požadovanej 
súčinnosti. 

5. Hore uvedené lehoty sa predĺžia o príslušný časový úsek, ak ide o omeškania z dôvodov na strane 
objednávateľa. 

6. Termín dokončenia je možné predĺžiť len v prípade nadpráce podľa článku 5, ods. 4 zmluvy, či iných 
dôvodov na strane objednávateľa, alebo v prípade skutočností znemožňujúcich dokončenie diela v 
danom termíne, ktoré nie sú zapríčinené zhotoviteľom. 

7. V prípade ak z objektívnych príčin, za ktoré Zhotoviteľ nezodpovedá dôjde k predĺženiu vydávania 

úradných povolení podľa článku 3 písmeno b) a d) tejto Zmluvy potrebných pre vykonávanie diela, 

predlžuje sa konečný termín zhotovenia diela o dobu, o ktorú došlo k tomuto predĺženiu pri vydávaní 
úradných povolení. 

8. V prípade ak z objektívnych príčin, za ktoré Zhotoviteľ nezodpovedá dôjde k predĺženiu vydávania 

úradných dokumentov potrebných pre kolaudáciu, predlžuje sa konečný termín zhotovenia diela 
o dobu, o ktorú došlo k tomuto predĺženiu pri vydávaní úradných dokumentov potrebných pre 

kolaudáciu. 

 

5. Cena za dielo 

1. Cena za dielo je, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 526/1990 Z.z. O cenách v znení 
neskorších predpisov, dojednaná dohodou zmluvných strán ako cena najvyššie prípustná, je stanovená 
na základe ponuky zhotoviteľa a je platná po celú dobu realizácie diela, v členení: 
cena za dielo bez DPH (slovom: EUR): 794.076,- Euro 
Cena je uvedená bez DPH. DPH bude účtované podľa platného zákona o DPH v čase vyúčtovania diela. 

2. V celkovej cene podľa čl. 5. ods. 1. sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou a 
odovzdaním diela objednávateľovi. Cenová ponuka zhotoviteľa, spracovaná formou položkového 
rozpočtu, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (pozri prílohu č. 1). Celková cena za dielo je 
vytvorená a spracovaná na základe výkazu výmer a prehliadky na mieste stavby tak, že výsledná cena za 
dielo je komplexná a úplná. 
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3. Dohodnutá celková cena za dielo nebude menená v súvislosti s infláciou, hodnotou kurzu voči 
zahraničným menám či inými faktormi s vplyvom na menový kurz a stabilitu meny. Dohodnutá cena 
môže byť zmenená (príslušným písomným dodatkom k zmluve) v prípadoch stanovených touto zmluvou 
a v prípade, že v priebehu realizácie diela bude zmenené legislatívne prostredie v oblastiach súvisiacich 
s predmetom zmluvy (napr. daňové sadzby), ktoré nebolo možné v čase uzavretia tejto zmluvy 
objektívne predvídať.  

4. Cena za dielo môže byť prekročená v prípade, že v priebehu realizácie diela vyvstane potreba vykonania 
takých nadprác potrebných na dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré nebolo možné pred 
podpisom tejto zmluvy predvídať. Cena za práce bude stanovená nasledujúcim postupom: vecný súpis 
nevyhnutných nadprác vzájomne odsúhlasený osobami oprávnenými konať vo veciach technických 
bude zhotoviteľom doplnený o výkaz výmer, jednotkovej a celkovej ceny a predložený objednávateľovi 
na odsúhlasenie; jednotkové ceny u opakujúcich sa položiek nebudú prekračovať jednotkovej ceny 
použité v základnom položkovom rozpočte.  

5. Cena za dielo môže byť ďalej prekročená v prípade, že v priebehu realizácie stavby budú 
objednávateľom požadované ďalšie práce nad rámec súčasného rozsahu stavebných prác stanovených 
špecifikáciami a ponukou (príloha č, 1). Cena za tieto práce bude stanovená spôsobom uvedeným v čl. 
5. ods. 4. tejto zmluvy.  

6. Dohodnutá celková cena môže byť tiež zmenená v prípade, že objednávateľ vylúči niektoré práce alebo 
dodávky z predmetu plnenia (tzv. menejpráce). Cena za menejpráce bude v tomto prípade stanovená 
obdobným spôsobom ako u nadpráce [pozri článok. 5. ods. 4) tejto zmluvy].  

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľskej práce a nesie za ne 
záruku v plnom rozsahu.  
 

6. Vykonávanie diela 

1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku najmenej 3 pracovné dni 
vopred ku kontrole a prevereniu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, 
je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo sa stali neprístupnými na 
svoj náklad. Kontrolu je nutné vykonať v termíne stanovenom zhotoviteľom, aby nedošlo k narušeniu 
časového postupu prác. Ak sa objednávateľ na základe výzvy nedostaví alebo nevykoná kontrolu týchto 
prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 
týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri 
dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí tieto náklady zhotoviteľ. Prebierky 
týchto prác zaznamená technický dozor do stavebného denníka.  

2. Práce, ktoré už v priebehu realizácie vykazujú nedostatky alebo odporujú zmluve, musí zhotoviteľ 
nahradiť na vlastné náklady bezchybnými prácami. Ak vznikne nahradením objednávateľovi škoda, 
hradí ju zhotoviteľ. Neodstránenie týchto nedostatkov v primeranej lehote stanovenej písomne 
zástupcom objednávateľa pre veci technické, oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných pre ochranu zdravia, zdravých životných 
podmienok a životného prostredia je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, 
je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať vlastným nákladom okamžitú nápravu.  

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 
všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu diela, a že disponuje sám aj so 
subdodávateľmi takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na vykonanie diela nevyhnutné.  
 

7. Kvalitatívne podmienky 

1. Požadovaná kvalita diela je vymedzená príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
hygienickými a ďalšími predpismi a slovenskými technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje k tomu, 
že celkový súhrn vlastností vykonaného diela bude zodpovedať týmto požiadavkám a účelu tejto 
zmluvy.  
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2. Kvalita dodávaných materiálov, konštrukcií a technológií bude zhotoviteľom dokladovaná predpísaným 
spôsobom a zhotoviteľ súčasne zabezpečí vykonanie všetkých potrebných individuálnych a 
komplexných skúšok a revízií. Všetky tieto predpísané doklady budú odovzdané objednávateľovi pri 
odovzdaní a prevzatí diela.  

8. Platobné a fakturačné podmienky 

1. Platby sa uskutočnia bezhotovostným spôsobom na základe daňových dokladov (ďalej len "faktúr") 
zhotoviteľa, ktorých súčasťou bude obojstranne odsúhlasený súpis prác a dodávok uskutočnených v 
uplynulom mesiaci, riadne prevzatých podľa položkovitého rozpočtu technickým dozorom 
objednávateľa. 

2. Faktúru zhotoviteľ zašle objednávateľovi dvojmo najneskôr do 15 dňa od vzniku práva fakturovať, tj. od 
potvrdenia súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 
dohodnutá na 21 dňa odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V pochybnostiach sa má za to, že 
faktúra je doručená tretí deň po jej odoslaní. Faktúry je možno zasielať taktiež elektronicky s overeným 
elektronickým podpisom. Faktúra sa pokladá za včas uhradenú, pokiaľ je fakturovaná suma najneskôr v 
deň splatnosti odpísaná z účtu objednávateľa. Fakturovaná platba bude uhradená na účet zhotoviteľa 
uvedený na faktúre. 

3. Faktúra musí obsahovať: označenie (faktúra alebo dobropis), číslo tejto zmluvy, ďalej všetky náležitosti 
uvedené v ustanovení § 74 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a súčasti uvedené v čl. 8. tejto zmluvy.  

4. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne cenové údaje alebo nebude obsahovať náležitosti 
uvedené v čl. 8., je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na opravu alebo doplnenie. Zhotoviteľ faktúru 
opraví a zašle ju obratom objednávateľovi. V prípade oprávneného vrátenia faktúry objednávateľom 
beží lehota splatnosti opravenej alebo doplnenej faktúry znovu od začiatku, tj. odo dňa jej opätovného 
doručenia.  

5. Objednávateľ nebude poskytovať zálohy.  
6. Adresa pre doručovanie fakturačnej korešpondencie: Obec Dedinky, Dedinky 79, 049 73 Dedinky. 
7. S prihliadnutím na to, že cena diela je financovaná z účelových dotácií a vlastných zdrojov 

Objednávateľa niektoré faktúry budú v súlade so zmluvnými podmienkami poskytnutia účelových 
dotácií uhrádzané priamo z účtu poskytovateľa týchto účelových dotácií na bankový účet Zhotoviteľa. 
Takýto spôsob platenia faktúr sa považuje za splnenie záväzku Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na 
zaplatenie príslušnej faktúry Zhotoviteľa 
 

9. Stavenisko 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisom o odovzdaní staveniska do stavebného 
denníka, a to v stanovenom termíne v čl. 4. ods. 2 tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ poskytne na vyžiadanie zhotoviteľovi možnosť pripojenia na zdroje el. energie podľa 
konkrétnych podmienok staveniska. Podmienky pripojenia dohodne zhotoviteľ so zástupcom 
objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických. Odbery elektrickej energie nevyhnutne 
potrebné pre realizáciu a uvedenie diela do prevádzky hradí objednávateľ.  

3. Zhotoviteľ je povinný vybudovať zariadenie staveniska a skládky materiálu tak, aby nevznikli žiadne 
škody na majetku objednávateľa. 

4. Najneskôr do 10 dňa po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný uviesť priestor staveniska do 
pôvodného stavu alebo stavu, ktorý bude pri odovzdaní a prevzatí dokončeného diela dohodnutý 
osobami oprávnenými konať vo veciach technických.  

5. Zhotoviteľ preberá okamihom odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné 
riadenie postupu prác, za sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia 
pri práci, zachovanie poriadku na stavenisku, hygienické opatrenia, ochranu životného prostredia a za 
požiarnu bezpečnosť.  

6. Za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku vykonávania stavby objednávateľovi prípadne tretím 
osobám, zodpovedá zhotoviteľ diela, ktorý je povinný uhradiť vzniknutú škodu, alebo škodu odstrániť 
na svoje náklady.  
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7. Objednávateľ má oprávnenie kontrolovať vykonávanie prác, uvádzať svoje stanoviská do stavebného 
denníka, má po dohode so zhotoviteľom prístup na všetky pracoviská zhotoviteľa, kde sa spracovávajú 
alebo skladovaná dodávky na stavbu.  

8. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa pri prevzatí staveniska na základe stavebného povolenia dodaného 
zhotoviteľovi objednávateľom s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, 
ktoré nie sú predmetom diela a tieto vhodným riešením ochrániť, aby vykonávaním diela nedošlo k ich 
poškodeniu.  

9. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.  

10. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore 
staveniska (pracoviska) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami v súlade s 
príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z., ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pracovnoprávnych vzťahoch ako zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri činnosti alebo poskytovaní služieb mimo pracovnoprávne vzťahy. 
 

10. Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 
stavebný denník, do ktorého zapisuje skutočnosti v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. 
O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. Počas pracovnej doby zhotoviteľa musí byť stavebný denník trvale prístupný. 
Zápisy do stavebného denníka vykonáva zhotoviteľ formou denných záznamov, Povinnosť viesť 
stavebný denník sa končí dňom, keď sa odstráni stavebné vady a nedorobky podľa preberacieho 
konania. 

2. V stavebnom denníku musí byť uvedené najmä tieto identifikačné údaje:  
- názov, sídlo, IČO, DIČ a kontaktné údaje účastníka stavby (objednávateľa, zhotoviteľa, príp. 

subdodávateľov), 
- mená a priezviská osôb zabezpečujúcich odborné uskutočňovanie stavby, technický dozor, príp. 

autorský dozor, 
- zoznam alebo odkazy na dokumenty a doklady k stavbe (povolenia, súhlasy, správne rozhodnutia, 

správy o inšpekciách, skúškach, preberaní a pod.),  
- údaje o projektovej a ostatnej technickej dokumentácii stavby, vrátane ich prípadných zmien,  
- zmeny zhotoviteľov stavby alebo zodpovedných osôb počas výstavby.  

3. Do stavebného denníka ďalej zhotoviteľ formou denných pravidelných záznamov zaznamenáva všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre vykonávanie diela. Najmä je povinný zapisovať údaje o:  
- stave staveniska, počasie, počtu pracovníkov (mená a priezviská),  
- popis a množstvo vykonaných prác a montáže a ich časový postup,  
- dodávky materiálov, výrobkov, strojov a zariadení pre stavbu, ich uskladnenie a zabudovanie,  
- nasadenie mechanizačných prostriedkov,  
- prehľad všetkých zameraní, vytýčenie sietí, vykonaných skúšok akosti, prehľad zakrývaných prác a 

konštrukcií,  
4. ďalšie rozhodujúce skutočnosti k vykonávanému dielu v súlade s § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. Mimo stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať 
záznamy zástupcovia zmluvných strán oprávnených konať vo veciach zmluvných a technických, 
technický dozor, príslušné orgány štátnej správy a ostatné osoby v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov Ak nesúhlasí stavbyvedúci sa zápisom objednávateľa alebo technického dozoru, musí k 
zápisnici pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 pracovných dní, inak sa má zato, že so znením zápisu 
súhlasí. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisniciam zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní.  

5. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúži ako podklad pre prípadné 
vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.  
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6. Kontrolné dni. Kontrola vykonávania postupu prác sa vykonáva súčasne vo forme kontrolných dní, a to 
minimálne jedenkrát do týždňa alebo individuálne podľa potreby. Kontrolné dni budú zvolávané 
technickým dozorom za účasti Zhotoviteľa; kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené 
Objednávateľom a technickým dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto 
kontrolné dni účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu). 
 

11. Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym a včasným ukončením a odovzdaním 
predmetu diela bez vád objednávateľovi.  

2. Zhotoviteľ predloží pri začatí preberacieho konania tieto doklady:  
- všetku potrebnú dokumentáciu a to v súlade s článkom 7 bod 2 tejto zmluvy. 

3. Ak vyššie uvedené doklady nebudú zhotoviteľom predložené, bude objednávateľ považovať dielo za 

nedokončené a neschopné prevzatia. V prípade ak z objektívnych príčin, za ktoré Zhotoviteľ 

nezodpovedá dôjde k predĺženiu vydávania úradných dokumentov potrebných pre kolaudáciu, 
predlžuje sa konečný termín zhotovenia diela o dobu, o ktorú došlo k tomuto predĺženiu pri vydávaní 

úradných dokumentov potrebných pre kolaudáciu. 
4. Zhotoviteľ oznámi písomne najneskôr 15 dňa pred skutočným termínom dokončenia diela (stavby) 

objednávateľovi a zároveň zápisom do stavebného denníka dátum, kedy bude dielo dokončené bez vád 
a bude pripravené k preberaniu za účasti zmluvných strán v zmysle § 562 Obch. Z. Objednávateľ začne 
prebierky v zhotoviteľom oznámenom termíne.  

5. V prípade kompletnosti dokladov bude po vykonanej prehliadke, ktorej sa zúčastnia zástupcovia 
objednávateľa a zhotoviteľa, dielo:  
- objednávateľom prevzaté, ak bude bez chýb a nedorobkov a o prevzatí bude spísaný zápis, alebo  
- objednávateľom prevzaté aj napriek tomu, že bude vykazovať vady a nedorobky, ktoré samy o 

sebe, ani v spojení s inými nebráni riadnemu užívaniu diela. Neoddeliteľnou súčasťou zápisu bude 
súpis vád a nedorobkov ohlásených pri prehliadke. Odstránením všetkých chýb a nedorobkov 
potvrdených písomne v zápise zástupcami zmluvných strán pre veci technické je stavba dokončená. 
Od tej doby pobeží záručná doba.  

6. Vlastníctvo ku zhotovovanému dielu má trvale objednávateľ, avšak nebezpečenstvo škôd na 
zhotovovanie diele nesie zhotoviteľ od začatia prác až do jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. 
V prípade prevzatia diela s chybami a nedorobkami, prechádza zodpovednosť za škody na 
objednávateľa až úplným odstránením vád a nedorobkov,  

7. Dielo bude po dokončení objednávateľovi odovzdané ako celok.  
 

12. Záruky za akosť, zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaného diela a kvalitu vykonaných prác po dobu 24 mesiacov. 
Záručná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni úspešného odovzdaní a prevzatí diela. U 
dodávok a zariadenia, kde je záruka výrobcom poskytovaná kratšie, platí záruka podľa ich záručných 
listov. Tieto dodávky a zariadenia, ako aj diely, ktoré sú vylúčené zo záruky, budú uvedené v zápise o 
úspešnom odovzdaní a prevzatí diela.  

2. Podmienkou záruky je užívanie diela na určené účely a jeho bežná údržba. Záruka sa nevzťahuje na 
bežné opotrebenie, na závady a havárie spôsobené vyššou mocou, neodbornou manipuláciou či 
nedodržaním podmienok pre používanie daných zariadení, s ktorými bol objednávateľ písomne 
oboznámený pri odovzdaní diela.  

3. Odstránenie vád bude objednávateľ uplatňovať v sídle zhotoviteľa - adresa pozri článok 1 zmluvy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania a prevzatia diela odovzdá objednávateľovi mená 
zodpovedných osôb, ktorým bude možné nahlásiť reklamovanú chybu. Tento zoznam bude 
neoddeliteľnou súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať po celú dobu záruky podľa čl. 12. ods. 1., vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve, ustanovené právnymi predpismi, prípadne vlastnosti obvyklé.  
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5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady podliehajúci záruke.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne od 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom 
termíne. Konečný termín odstránenia vád najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie, ak sa strany 
nedohodnú inak. V prípade havárie začne zhotoviteľ s jej odstraňovaním ihneď na základe 
telefonického nahlásenie.  

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.  

8. Chybou sa rozumie odchýlky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 
dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.  

9. nedorobkami sa rozumejú nedokončené práce oproti projektu.  
10. Ak sa preukáže, že objednávateľ ohlásil vadu neoprávnene, tzn. že ním ohlásená vada nevznikla vinou 

zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka, resp. že vadu spôsobil preukázateľne nevhodným užívaním 
objednávateľ pod., je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky jemu vzniknuté náklady v 
súvislosti s odstránením vady. 
 

13. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v termíne podľa čl. 4. 
ods. 3. zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý 
aj začatý kalendárni týždeň omeškania až do riadneho splnenia záväzku.  

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z 
omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý aj začatý týždeň omeškania. 

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením chýb a nedorobkov v termíne dohodnutom v protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za 
každý aj začatý deň omeškania a každú vadu či nedorobok, u ktorých je v omeškaní.  

4. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v záručnej dobe zaplatí zhotoviteľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, po 
dohodnutom termíne. 

5. Za nevypratanie stavenisko v stanovenom termíne v článku. 9. ods. 4 tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

6. Pre účtovanie zmluvných pokút sa uplatňuje ustanovenia článku 8. tejto zmluvy s tým, že lehota 
splatnosti faktúry, ktorou je účtovaná zmluvná pokuta, je 21 dní.  
 

14. Odstúpenie od zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že každá z nich má právo odstúpiť od tejto zmluvy pre podstatné porušenie 
zmluvy.  

2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy, pri ktorom vzniká právo odstúpiť objednávateľovi, sa považujú 
tieto prípady:  
- nedodanie diela podľa čl. 3. v stanovenom členení, druhu, množstve a kvalite,  
- nedodržanie ustanovení o cene diela podľa čl. 5. ods . 1,  
- prekročenie lehoty k zhotoveniu diela, stanovené v čl. 4. ods. 3, o viac ako 60 dní,  
- neodstránenie nedostatkov na diele zhotoviteľom podľa čl. 6. ods. 2 a čl. 11. ods. 1 tejto zmluvy,  

3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy, pri ktorom vzniká právo odstúpiť zhotoviteľovi, je považované 
omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry po dobu dlhšiu ako 60 dní.  

4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy, ak sa druhá 
strana dokázateľne stala neschopnou plniť svoje záväzky.  

5. V prípade odstúpenia od zmluvy je odstupujúca strana svoje odstúpenie povinná písomne oznámiť 
druhej strane s uvedením dôvodu odstúpenia. Bez týchto náležitostí je odstúpenie od zmluvy neplatné. 
Ak nesúhlasí druhá zmluvná strana s dôvodom odstúpenia od tejto zmluvy alebo popiera ak jeho 
existenciu, je povinná to písomne oznámiť najneskôr do 7 kalendárnych dňa po prijatí oznámenia o  
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Príloha č. 1 zmluvy 

 

př. č.1A - Obsah nabídky : 

1. Prohlídka, dokumentace a příprava 
Provedení detailní prohlídky celé lanové dráhy a provedení zkoušek jednotlivých částí (předpoklad je 
vyklizení obou stanic a znovuobnovení průjezdného profilu v trase lanové dráhy včetně obnažení patek 
podpěr). 
Zpracování projektové dokumentace (strojní a elektro) pro znovuuvedení lanové dráhy do provozu. 
Příprava výroby jednotlivých požadovaných dílů kladkových baterií, lanových kotoučů, pracovních 
plošin a přístupových žebříků. 
Průběžné zpracovávání provozní dokumentace. 

2. Elektro část lanové dráhy 
Kompletní část elektro včetně pohonu 55 kW, nový elektromotor a frekvenční měnič s příslušenstvím. 
Nové rozváděče a ovládací místa, rozvaděč pro brzdné odpory. 
Nový zdroj elektrického proudu pro nouzový pohon lanové dráhy. Spalovací motor včetně baterií, 
samostatně umístěný s odtahem spalin mimo místnost. 
Nová kabeláž ve stanicích i na trase lanové dráhy (závěsný kabel). 
Obě stanice budou komunikačně propojeny a připojeny na vzdálený servis pomocí modemu s 
internetem. 
Trasa lanové dráhy bude ozvučena. 
Předmětem nabídky není přívod napájení v dolní i horní stanici a jeho revize. Dále v nebídce nejsou 
obsaženy zemní práce pro případné pokládky kabelů včetně materiálu a stavebních prací. Dále nabídka 
neobsahuje nouzové osvětlení stanic lanové dráhy, uzemnění stávajících podpěr a ochranu před 
atmosférickým přepětím.  

3. Lana 
Nové dopravní lano, jehož specifikace bude uvedená v projektové dokumentaci lanové dráhy. 
Nové napínací lano včetně lanových koncovek. Specifikace lana bude uvedena v projektové 
dokumentaci. 
Po ploženídopravního lana bude na tomto lanu vykonána výchozí defektoskopická zkouška. 

4. Poháněcí stanice 
Stávající brzdový systém bude rekonstruován (provozní i hlavní brzda). 
Stávající pohon bude zrevidován, převodová skříň bude prověřena a uskuteční se výměna její olejové 
náplně. Stávající uspořádání pohonu bude zrevidováno a upraveno podle projektové dokumentace s 
ohledem na maximální využití stávajících částí tak, aby bylo možno využívat k záchraně cestujících i 
řízené svezení části sedaček do dolní stanice samospádem. 

5. Vratná stanice 
Vratná stanice bude prověřena a vratný kotouč bude zrepasován (výměna ložisek a pryžového 
vyložení). 

6. Trať 
Traťové podpěry budou zdiagnostikovány a zrevidovány. 
Stávající baterie kladek budou zdemontovány a odvezeny. Na dílně budou demontovány, zrepasovány a 
opět smontovány. 
Stávající žebříky budou nahrazeny novými provedeními, které bude obsahovat záchytný systém proti 
pádu. 
Podpěry budou vybaveny novými pracovními plošinami. 
Zrepasované baterie kladek budou opět namontovány na svá místa. 
Na základě nových výrobních přípravků a modelového vybavení bude možno dodávat potřebné 
náhradní díly pro tyto baterie. 
Současně dojde k vytvoření průvodní výkresové dokumentace pro tyto baterie kladek a podpěry. 
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7. Vozy 
Vozy (jednomístné sedačky) budou zdemontovány z lana, odstaveny na složišti, zdemontovány na 
hlavní části (pevná uchycení, rám sedačky a příslušenství) a zrevidovány. 
Po provedení defektoskopických a ověřovacích prohlídkách budou opět smontovány. 

8. Seřizování, zkoušky 
Po dodání všech vyráběných částí, provedení hrubé montáže a položení nového lana budou provedeny 
oživovací a seřizovací práce na stanicích i trase. 
Po navěšení vozů a ověřovacích jízdách budou provedeny zkoušky se zátěží a případné doseřizovací 
práce. V této fázi bude přítomna i notifikovaná osoba, která zahájí svojí činnost. 

9. Ostatní dodávky a služby 
Nabídka obsahuje i sestavu záchranného zařízení, která vychází ze skušeností z obdobného zařízení. 
Protože však v současné době není znám plán záchrany, je tato položka orientační. 
Obsahem nabídky je kontrolní zařízení pro ověřování svěrné síly pevného uchycení. 
Po provedení dokončovací montáže bude provedeno geodetické zaměření lanové dráhy, které bude 
výchozím podkladem pro další, opakovaná měření po dobu provozu. 
V nabídce jsou obsaženy cestovní náklady pracovníků a náklady na jejich ubytování po dobu montáže. 

10. Doprava 
V nabídce je obsažena nákladní doprava potřebných dílů určených na repasi, popřípadě dílů nových. 
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př. č.1B - Položkový výkaz výměr: 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozn. Název položky - popis MJ Množství celkem Jedn. cena Cena celkem bez DPH DPH % DPH Cena celkem vč. DPH

1 PROHLÍDKY, DOKUMENTACE A PŘÍPRAVA

1.1 Prohlídka a zkoušky funkčnosti kpl 1 4 800 € 4 800 € 21% 1 008 € 5 808 €

1.2 Projektová dokumentace strojní a elektro kpl 1 18 000 € 18 000 € 21% 3 780 € 21 780 €

1.3 Vyčištění stávajícího průseku kpl 1 26 400 € 26 400 € 21% 5 544 € 31 944 €

1.4 Přípravky, formy kpl 1 55 876 € 55 876 € 21% 11 734 € 67 610 €

1.5 Provozní dokumentace kpl 1 12 800 € 12 800 € 21% 2 688 € 15 488 €

2 ELEKTROČÁST

2.1 Pohon 55kW, elektromotor a měnič kpl 1 11 595 € 11 595 € 21% 2 435 € 14 030 €

2.2 Rozváděče lanové dráhy kpl 1 53 549 € 53 549 € 21% 11 245 € 64 794 €

2.3 Dieselagregát ks 1 20 700 € 20 700 € 21% 4 347 € 25 047 €

2.4 Montáže ve stanicích a na trase kpl 1 39 761 € 39 761 € 21% 8 350 € 48 111 €

2.5 Kabeláže ve stanicích a na trase kpl 1 60 795 € 60 795 € 21% 12 767 € 73 561 €

2.6 Pokládky kabeláží kpl 1 15 120 € 15 120 € 21% 3 175 € 18 295 €

2.7 Komunikační zařízení a vzdálený přístup kpl 1 2 000 € 2 000 € 21% 420 € 2 420 €

2.8 Ozvučení trasy kpl 1 2 400 € 2 400 € 21% 504 € 2 904 €

3 LANA

3.1 Dopravní lano ks 1 46 750 € 46 750 € 21% 9 818 € 56 568 €

3.2 Napínací lano ks 1 5 280 € 5 280 € 21% 1 109 € 6 389 €

3.3 Výchozí defektoskopie ks 1 2 200 € 2 200 € 21% 462 € 2 662 €

4 POHÁNĚCÍ STANICE

4.1 Brzdové systémy kpl 1 29 900 € 29 900 € 21% 6 279 € 36 179 €

4.2 Rekonstrukce systému pohonu stanice a repase kpl 1 39 600 € 39 600 € 21% 8 316 € 47 916 €

4.3 Montážní práce kpl 1 8 000 € 8 000 € 21% 1 680 € 9 680 €

4.4 Defektoskopické práce kpl 1 1 200 € 1 200 € 21% 252 € 1 452 €

5 VRATNÁ STANICE

5.1 Repase vratného kotouče kpl 1 8 800 € 8 800 € 21% 1 848 € 10 648 €

5.2 Montážní práce kpl 1 8 000 € 8 000 € 21% 1 680 € 9 680 €

5.3 Defektoskopické práce kpl 1 2 000 € 2 000 € 21% 420 € 2 420 €

6 TRAŤ

6.1 Defektoskopické práce na podpěrách kpl 1 7 920 € 7 920 € 21% 1 663 € 9 583 €

6.2 Demontážní práce kpl 1 13 756 € 13 756 € 21% 2 889 € 16 645 €

6.3 Dodávka pracovních plošin kpl 1 46 464 € 46 464 € 21% 9 757 € 56 221 €

6.4 Dodávka přístupových žebříků kpl 1 21 120 € 21 120 € 21% 4 435 € 25 555 €

6.5 Rekonstrukce baterií kladek kpl 1 98 560 € 98 560 € 21% 20 698 € 119 258 €

6.6 Montážní práce kpl 1 15 996 € 15 996 € 21% 3 359 € 19 355 €

6.7 Doprava po trase kpl 1 11 516 € 11 516 € 21% 2 418 € 13 934 €

7 VOZY

7.1 Demontážní práce kpl 1 9 264 € 9 264 € 21% 1 945 € 11 209 €

7.2 Defektoskopické práce kpl 1 9 636 € 9 636 € 21% 2 024 € 11 660 €

8 SEŘIZOVÁNÍ, ZKOUŠKY

8.1 Seřizovací práce kpl 1 12 636 € 12 636 € 21% 2 654 € 15 290 €

8.2 Zkoušky kpl 1 15 144 € 15 144 € 21% 3 180 € 18 324 €

8.3 Notifikovaná osoba kpl 1 11 000 € 11 000 € 21% 2 310 € 13 310 €

9 OSTATNÍ DODÁVKY A SLUŽBY

9.1 Záchranné zařízení kpl 1 5 750 € 5 750 € 21% 1 208 € 6 958 €

9.2 Zkoušecí zařízení kpl 1 460 € 460 € 21% 97 € 557 €

9.3 Geodetická činnost na lanové dráze kpl 1 6 600 € 6 600 € 21% 1 386 € 7 986 €

9.4 Ubytování pracovníků pod dobu montáže kpl 1 12 720 € 12 720 € 21% 2 671 € 15 391 €

9.6 Cestovní náklady po dobu montáže kpl 1 4 608 € 4 608 € 21% 968 € 5 576 €

10 DOPRAVA

10.1 Nákladní silniční doprava Chrudim - Dedinky kpl 1 15 400 € 15 400 € 21% 3 234 € 18 634 €

CELKEM 794 076 € 21% 166 756 € 960 832 €

Dodavatel :  MICHÁLEK s.r.o., Čáslavská 52, 537 01 CHRUDIM IV, Česká republika

P O L O Ž K O V Ý   V Ý K A Z   R O Z P O Č E T   -   l e d e n   2 0 1 9

Lokalita :      Slovenská republika, Košický kraj, okres Rožňava, obec Dedinky

Akce :            Rekonstrukce lanové dráhy Dedinky - Geravy

Objednatel : Obec Dedinky, Dedinky č. 79, 049 73 DEDINKY, Slovenská republika
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Príloha č. 2 zmluvy 

 

 

Subdodávatelia 
 

Subdodávateľ  
(názov, sídlo, IČO) 

Predmet subdodávky Predpokladaný 
podiel zákazky 
zadávaný 
subdodávateľovi 

Osoba oprávnená 
konať za 
subdodávateľa 
(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia) 

    
    
    

 

Zhotovitel nebude využívat subdodavatele. 
 
 
 
 
 
 


