
Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Lekárovce 
   

V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

 
                    zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) 
 
1. Verejný obstarávateľ: Obec Lekárovce       

            Poštová adresa: Lekárovce 505  
Mesto: Lekárovce     
PSČ: 072 54    
IČO: 00325422     
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec, DENEBOLA, s.r.o., Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliač        
  
tel. č.: 0908 93 46 80     
fax: -                    
e-mail: roman.mikusinec@cvo.sk     
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.obeclekarovce.sk 
           

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona 
     § 7 ods. 1 písm. b) zákona. 
 
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
     Nie 
 
4. Názov zákazky 
 Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Lekárovce 
 
5. Druh zákazky 
     Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 
 
6. Hlavné miesto dodania 
 Obec Lekárovce 
       
7. Výsledok verejného obstarávania 
     Zmluva o dielo 
  
8. Stručný opis zákazky  
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 33 x 18 m s vypustenými vstupmi 
a výbehmi na brány. Ihrisko o výmere 603,6 m2 hracej plochy bude určené na futbal a volejbal.  
Športový povrch bude umelý trávnik určený prioritne na futbal s minimálnymi nasledovnými 
parametrami: 

• výška vlasu min. 40 mm 
• monofilamentné vlákno  
• farba olivovo alebo limetkovo zelená 
•  Dtex min. 10 300 
• Váha min. 2700 g/m2 
• Hustota vpichov min. 8800/m2 
• Minimálna záruka 8 rokov 
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Oplotenie pozostáva z mantinelov a osieťovania ihriska po všetkých stranách. Požaduje sa výplň 
mantinelu aluminiový kompozitný panel zloženie (AL 0,4 mm , PVC 5,2 mm, AL 0,4 mm) odolný, farebne 
stály, celková hr. Min. 6 mm,  plastové ochranné krytky, výška mantinelu 1 m, mantinel v jednom kuse 
(neskladaný), hliníkové profilované madlo eloxované, oplotenie z ochranných sietí nylónových, 
odolných voči UV žiareniu. Siete uchytené na vrchnom stužení – galvanizovanej konštrukcii /nie 
oceľové lanko/. 
V rámci športového vybavenia sa požadujú hliníkové brány a hliníkové volejbalové stĺpy so sieťou. 
Osvetlenie konštrukčne ako súčasť oplotenia ihriska, výložníky galvanizované výška 2 m na oplotení, 
ťahanie kabeláže vrchným stužením oplotenia, celková minimálna výška oplotenia 6 m vrátane 
výložníkov ( 1 m mantinel, 3 m siete, 2 m výložníky). 
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci zákazky tiež uskutočnenie pravidelných ročných kontrol ihriska 
po dobu 3 roky oprávnenou osobou bezplatne. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi 
po výzve oprávnenie oprávnenej osoby. Uchádzač musí s touto skutočnosťou kalkulovať pri tvorbe 
cenovej ponuky. 
 
Uchádzač môže predložiť aj ekvivalentný výrobok spĺňajúci minimálne požadované parametre. 
Variantné riešenie verejný obstarávateľ neprijme. Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou je do 4 dní 
odo dňa výzvy verejného obstarávateľa na predloženie vzoriek materiálov povinný doručiť vzorky 
materiálov, ktoré budú použité pri realizácii stavby. Ak nedoručí vzorky, alebo dodá vzorky nižšej 
kvality, obstarávateľ jeho ponuku vyhodnotí ako neúspešnú. Požadované budú minimálne vzorky 
trávnika o minimálnom rozmere 20 x 20 cm, vzorky mantinelu a hliníkového profilovaného 
eloxovaného madla, hliníkového profilovaného stĺpika. Taktiež bude požadovaný technický list trávnika 
a statický posudok oplotenia s mantinelmi a vrchným stužením.  
     
9. Obhliadka miesta: 

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom obhliadku miesta realizácie. Obhliadku je možné 
vykonať vopred v dňoch pondelok-piatok od 8:00 do 16:00.  

 
10. Hlavný predmet zákazky:  
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská  
 
11. Predpokladaná hodnota zákazky v 55 368,93 EUR bez DPH 
  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude 

vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky. 
 

12. Termín plnenia  
Do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 

   
13. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 

14.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného 
obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 
bezhotovostným platobným stykom.  

14.2 Verejný obstarávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry/faktúr po a počas 
realizácie diela sumu 42 000 €  s DPH. 

14.3 Zvyšná časť ceny diela bude objednávateľom uhradená zhotoviteľovi v priebehu 
nasledujúcich troch rokov 2019 – 2021 v polročných splátkach a to v zmysle splátkového 
kalendára, ktorý bude prílohou k Zmluve o dielo.  

 
14. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade  úspešnosti 
uzavrie rámcová dohoda 
 Nevyžadujú sa. 
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15. Podmienky účasti 

16.1 Osobné postavenie 
Uchádzač predloží doklad podľa § 32, ods. 1, písm. e) a doklad podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní a to ako originál alebo úradne overenú kópiu. Uchádzač nie je povinný 
predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z 
informačných systémov verejnej správy. 
 
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti 

 Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou. 
 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 
  Uchádzač musí predložiť prílohu č.1 tejto výzvy Návrh na plnenie kritérií  a prílohu č.2 tejto výzvy 

Štruktúrovaný rozpočet podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.  
 
17. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom  
       08.03.2019 do 09,00 hod. 
 
       Otváranie ponúk 08.03. 2019 o 13,00 hod., otváranie ponúk je neverejné 
 
20. Spôsob a miesto na predloženie ponúk 
 Ponuky je možné predkladať v listinnej podobe  
 

Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu uvedenú v bode 1. výzvy. 
 
Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! – Multifunkčné ihrisko - Lekárovce“. 
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, 
adresa). 
V  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade s bodom 21.1 
tejto výzvy predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie a dokumenty v súlade 
s bodmi  21.2 a 21.3 tejto výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú kontaktnú adresu 
verejného obstarávateľa. 

 
21. Obsah ponuky 
Ponuka musí obsahovať nasledovné:  

21.1 Doklady/dokumenty v súlade s bodom 16.1.1 tejto výzvy.  
21.2 Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 2) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto 
skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 
21.3  Štruktúrovaný rozpočet podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača. 
21.4 Návrh Zmluvy o dielo bez jej príloh (Príloha č. 4) podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v ktorej uchádzač vyplní údaje v článku II ods. 6 a v článku III 
ods. 1 tejto rámcovej dohody . 
 

22. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku 
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23. Ďalšie informácie 
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. 
uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve 
na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.  
 
Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Mgr. Roman Mikušinec, DENEBOLA, 
s.r.o., Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliač, roman.mikusinec@cvo.sk  
 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku u verejného obstarávateľa. 
 
24. Informácia o vyhodnotení ponúk 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.  
 
25. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
120 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.         
  
 
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk: 
 
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria  
Príloha č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet 
Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo 
 
 
 
 

Milan Őrmezey 
  starosta obce 
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Zákazka 
Multifunkčné ihrisko 

   
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 

Uchádzač:  ...................................................................................................................                                                                     
 
Adresa sídla:  ................................................................................................................... 
 
IČO:    ................................................................................................................... 
 
 
 
Vypĺňa platca DPH: 
 

P.č. Popis časti predmetu 
zákazky 

Cena za služby 
v EUR bez DPH DPH 20% 

Cena za 
služby v EUR 

s DPH 

1 Multifunkčné ihrisko    

2 Osvetlenie ihriska    

 Spolu    

 
 
 
 
 
 
 
V ..........................,dňa................. 
 
 
 
 

                                                                                             Podpis1 
 

                                                 
1 Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby 



Výkaz-výmer
Stavba:  Multifunkčné ihrisko 33x18 m
Objekt: SO 01 Multifunkčné ihrisko

PČ Rozmer 33x18m Množstvo Jednotka

Cena za 
jednotku 
bez DPH

Cena spolu 
bez DPH

Cena spolu s 
DPH

1 Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby 1 dielo € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

2
Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím 
do 50m 120,72 m3 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3 Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je  25MPa/ 603,6 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4 Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne 18 m3 € 0,00 € 0,00 € 0,00
5 Výkop vsakovacej jamy 2 m3 € 0,00 € 0,00 € 0,00

6 Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky oplotenia do hutneného podložia 4,032 m3 € 0,00 € 0,00 € 0,00
0,8*0,3*0,3*56

7
Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného 
podložia-119bm*(0,2*0,3m)a položenie zemnenia do ryhy pre obrubníky 7,14 m3 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8 Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm 100 bm € 0,00 € 0,00 € 0,00

9
Vytýčenie a hĺbenie jám pre osadenie pätiek športového náradia do 
hutneného a vyrovnaného podložia 0,4 m3 € 0,00 € 0,00 € 0,00
2*0,6*1,2*1,1+0,5*1,2*0,9*2

€ 0,00 € 0,00

OSADENIE STĹPIKOV OPLOTENIA:

10 Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotenia  vrátane dopravy. 4,032 m3 € 0,00 € 0,00 € 0,00
11 Osadenie stĺpikov oplotenia 56 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00

56 ks oplotenie ihriska

OSADENIE OBRUBNÍKOV:
12 Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy 5,4 m3 € 0,00 € 0,00 € 0,00

108*0,2*0,25

13 Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy 119 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00
14 Osadenie cestných obrubníkov 119 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00

15
Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiek športového náradia  volejbal,  
vrátane dopravy 0,4 m3 € 0,00 € 0,00 € 0,00

16 Osadenie pätiek športového náradia 2 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

DRENÁŽ ZEMNEJ PLÁNE:
17 Geotextília 244 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

zberná drenážna rúra DN65: 126*(0,3+0,26+0,26+0,4)*1,05

odtoková drenážna rúra DN80: 34*(0,3+0,8+0,8+0,4)*1,05

18 Pokládka geotextílie 244 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
19 Flexodrenážna PVC rúra priemer 80mm 34 bm € 0,00 € 0,00 € 0,00
20 Flexodrenážna PVC rúra priemer 65mm 126 bm € 0,00 € 0,00 € 0,00
21 Položenie drenážnych rúr do ryhy 160 bm € 0,00 € 0,00 € 0,00
22 Štrkodrť 4 - 8mm  (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy 32,4 T € 0,00 € 0,00 € 0,00

zberná drenážna rúra DN65: 126*0,3*0,26*1,8

odtoková drenážna rúra DN80: 34*0,3*0,8*1,8

23 Obsypanie drenážnych rúr štrkodrťou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm) 18 m3 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spolu: 

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

ODVODNENIE

CENA SPOLU ZÁKLADY: 

CENA SPOLU ZEMNÉ PRÁCE: 
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zberná drenážna rúra DN65: (12*4+3,5+7,5+8,5)*0,3*0,2

odtoková drenážna rúra DN80: (31+3)*0,3*0,5

24 Zhutnenie drenáže valcom 48 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

SKLADBA PODLOŽIA:
25 Štrkodrť fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 180mm; vrátane dopravy 201 T € 0,00 € 0,00 € 0,00

(33,16*18,16+1,42*5,5*2)*0,18*1,8

26 Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania 603,6 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
33,16*18,16+1,42*5,5*2

27
Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m  /min. hodnota hutnenia je  
50MPa/ 603,6 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

28 Štrkodrť fr. 8-16mm, vrstva minimálnej hrúbky 90mm; vrátane dopravy 98 T € 0,00 € 0,00 € 0,00
(33,16*18,16+1,42*5,5*2)*0,09*1,8

29 Rozhrnutie vrstvy  podľa leaserového zamerania. 603,6 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
33,16*18,16+1,42*5,5*2

30 Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je  50MPa/ 603,6 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
31 Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy 32 T € 0,00 € 0,00 € 0,00

(33,16*18,16+1,42*5,5*2)*0,03*1,8

32 Rozhrnutie vrstvy  podľa leaserového zamerania. 603,6 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
33,16*18,16+1,42*5,5*2

33 Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je  50MPa/ 603,6 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

34 Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 40 mm; v zmysle parametrov vo výzve, zelená 603,6 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
35 Lepidlo 100 kg € 0,00 € 0,00 € 0,00
36 Podlepovacia páska; šírka: 350mm 150 bm € 0,00 € 0,00 € 0,00
37 Podlepovacia páska; šírka: 400mm 150 bm € 0,00 € 0,00 € 0,00

38 Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 40 mm; v zmysle parametrov vo výzve, biela 141 bm € 0,00 € 0,00 € 0,00
volejbal: 81m

malý futbal - bránkoviská: 60m

39 Kremičitý piesok vrátane dopravy 9 t € 0,00 € 0,00 € 0,00
min. 14kg na m2:  603,6*0,014

40 SBR granulát vrátane dopravy 4 t € 0,00 € 0,00 € 0,00
min. 7kg na m2:  603,6*0,007

41 Montáž vrátane vsypov a vyčiarovania 603,6 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

42 Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nadstaviteľné;  sieť;  anténky 1 komplet € 0,00 € 0,00 € 0,00
43 Montáž športového náradia: volejbal 1 komplet € 0,00 € 0,00 € 0,00

44
Futbalové bránky; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m vrátane sietí, 
demotnovateľné 2 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00

45 Montáž športového náradia: futbal 2 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

CENA SPOLU VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE: 

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU: 

DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

CENA SPOLU ODVODNENIE: 

DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU Z UMELEJ TRÁVY

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA: 
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46
Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC;  hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 
2200x1000mm 116,6 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
102-6

47 Madlo profilované  ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá 110,67 bm € 0,00 € 0,00 € 0,00
102-6

48
Stĺpik  profilovaný  70x93x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba 
sivá 60 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00

49 Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1400mm 34 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00
50 Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 4450mm 26 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00

51
Rúra galvanizovaná Ø48mm; 
stužujúca*(5850mm*10kus+3600mm*8kus+3300mm*2kus) 93,9 m € 0,00 € 0,00 € 0,00

52 PVC krytka na profilovaný stĺpik 60 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00

53
Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál: 
FE -( 2* po všetkych stranách v hracom poli nie na bezbariérových vstupoch ) 193,05 bm € 0,00 € 0,00 € 0,00
2*(102-10)+2*(18-5)

54 Sieť ochranná; oko 150x150 mm; farba: zelená; hr.: 60 PLY; materiál:  PA 336,6 m2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
(102*3)*1,1

55 Spojovací materiál 1 Dielo € 0,00 € 0,00 € 0,00
56 Montáž oplotenia 1 Dielo € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

57 Doprava materiálu a strojov 1 dielo € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA 

CENA ZA OBJEKT SPOLU: 

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA: 

OSTATNÉ:

CENA SPOLU OSTATNÉ: 
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Výkaz-výmer
Stavba:  Multifunkčné ihrisko 33 x 18 m
Objekt: SO 02 Osvetlenie

PČ Množstvo Jednotka

Cena za 
jednotku 
bez DPH

Cena spolu 
bez DPH

Cena spolu s 
DPH

1 Rozvádzač  RO 1 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00
Rozvodnica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44 1 ks
Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A 1 ks
Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A 1 ks
Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový 2 ks
Vývodka P 21 1 ks
Vývodka P 16 2 ks
Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky) 1 ks
Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky) 1 ks
Podužný merač el.energie 1 ks
Elektroinštalácia

2 Výbojkové alebo metalhalogénové svietidlo 1x400W, HS, IP 65 4 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00
3 Sodíková alebo metalhalogénová vysokotlaková výbojka 400W 4 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00
4 Oceľový galvanizovaný výložník galvanizovaný v. 2 m, 4 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00
5 Podružný materiál 1 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00
6 Revízna správa 1 ks € 0,00 € 0,00 € 0,00
7 Montáž elektroinštalácie 1 dielo € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA: 

CENA ZA OBJEKT SPOLU: 
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ZMLUVA O DIELO č. ...../2018 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník 

 

medzi: 

1. Objednávateľ: 
Názov:   Obec Lekárovce 
Sídlo:   Lekárovce 505, 072 54 Lekárovce 
IČO:   00325422 
Zastúpenie:  Milan Őrmezey, starosta obce 
Bankové spojenie : 
Kontaktná osoba: 
Kontakt: 
(ďalej len „Objednávateľ“)  na jednej strane 
 
a 

2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zápis v registri: 

 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zastúpenie: 
Kontaktná osoba: 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane 
 

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená zhotoviteľom 
na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zákazka je financovaná z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ 

 
I. Predmet zmluvy 
1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné 

práce a dodávku materiálov pre zákazku „Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Lekárovce " (ďalej 
len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu 
prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo. 
4. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  Dielo  podľa  odovzdaných  podkladov  pre  plnenie  zmluvy, technických a 

právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému účelu. Osoby a všetky veci 



2 
 

povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto 
zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

5. Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
6. Miestom plnenia je: obec Lekárovce 
 

II. Cena za Dielo 
1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom  je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle   

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších predpisov  v sume ........................... € s DPH, a to podľa  
ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Cena za dielo je určená nasledovne: 
Cena diela bez DPH:   .......................... EUR 
Výška DPH:    .........................  EUR 
Cena diela s DPH:     .......................... EUR 
Cena je stanovená ako pevná a konečná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 
Rozpočet ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať 
Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k navýšeniu nákladov, urobí sa tak 
obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku. 

3. Cena za Dielo zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo 
Zmluvy. 

4. K zodpovedajúcej zmene Ceny za Dielo môže dôjsť v prípade zmeny materiálov odsúhlasených písomne 
Objednávateľom, po predchádzajúcom upozornení Objednávateľa Zhotoviteľom, že zmena materiálu bude 
mať za následok zvýšenie ceny Diela. K zodpovedajúcej zmene ceny za dielo môže dôjsť aj v prípade 
navýšenia nákladov zápisom do stavebného denníka, podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

 
III. Platobné podmienky 
1. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu za Dielo nasledovne: 

• Objednávateľ uhradí cenu za dielo  v  sume 42 000 € s DPH na základe vystavenej faktúry/faktúr 
zhotoviteľom s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú vystavené na základe 
súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu. Možná je priebežná fakturácia počas realizácie diela po 
jednotlivých častiach. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 7 dní. 

• Druhá časť hodnoty diela vo výške ................................. € s DPH / zvyšná časť cenovej ponuky/ bude 
objednávateľom zhotoviteľovi hradená na základe splátkového kalendára na obdobie rokov 2019 – 2021 
v 6- mesačných intervaloch, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy. Splátky budú fakturované so splatnosťou 
faktúr 7 dní. 

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle 
z.č.222/2004 Z.z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 1 zák.č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov. 
 

IV. Čas plnenia 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 
2. Dodaním diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu 

a odovzdanie Objednávateľovi vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom Zmluvy. 
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3. Dohodnutý čas plnenia sa predlžuje o čas počas, ktorého nemohol Zhotoviteľ Dielo vykonávať z dôvodu 
prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že 
im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany Zhotoviteľa 
nemá vplyv na výšku dohodnutej Ceny za Dielo. 

 
V. Práva a povinnosti Objednávateľa 
1. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko zápisom do stavebného denníka, na ktorom bude 

zrealizované Dielo (ďalej len “Stavenisko”) do 5 dní od požiadania zhotoviteľa. 
2. Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané Dielo bez a vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu na 

základe výzvy Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne po jeho dokončení a zaplatiť cenu za jeho riadne 
vykonanie v súlade s čl. II. tejto zmluvy, na základe preberacieho protokolu. 

3. V deň odovzdania staveniska Objednávateľ vymedzí a dá Zhotoviteľovi k dispozícii bezodplatne miesto 
vodovodnej prípojky, aby mohol pripojiť vodu k pracovným zariadeniam, a elektrickej prípojky 220 a 360 V. 
Taktiež je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi prípoj vody a elektriny pre karavan. Za poskytnuté energie a vodu 
nebude od zhotoviteľa požadovať odplatu. 
 

VI. Práva a povinnosti Zhotoviteľa 
1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by 

znemožňovali začatie stavebných prác. 
2. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky podľa rozpočtu. Prípadné zmeny musia byť vopred 

odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore 
s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas prvých troch rokov prevádzky diela poskytne objednávateľovi raz ročne 
hlavnú ročnú kontrolu diela oprávnenou osobou bezplatne. Zhotoviteľ pri podpise zmluvy predloží fotokópiu 
osvedčenia oprávnenej osoby. 

4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné 
školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu 
zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 
147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími 
záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane 
zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne 
predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela. 

5. Zhotoviteľ môže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú 
kampaň len s  písomným súhlasom Objednávateľa vrátane presne odsúhlaseného rozsahu počas doby 
realizácie Diela. 

6. Zhotoviteľ má právo prerušiť výkon prác v prípade nasledovných prekážok: 
a) vietor, ktorého rýchlosť bude prevyšovať 80 km/hod 
b) pri daždi 
c) pokles teploty pod + 5 C a nad 25 C 
d) výpadok elektrickej energie 
 
V týchto prípadoch sa predlžuje čas plnenia bez uplatnenia sankcií voči Zhotoviteľovi. 

7. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce pri realizácii Diela aj prostredníctvom subdodávateľov. 
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8. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť 
svoje výhrady bez meškania zápisom  v stavebnom  denníku. Pokyny  musí  na  opätovné požiadanie vykonať, 
pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo 
nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. 

9. Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje realizáciu Diela. 

10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu 
Objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nevznikne 
omeškanie na strane Zhotoviteľa. 

 
VII. Stavebný denník 
1. Zhotoviteľ   je   povinný   odo   dňa   prevzatia   staveniska   viesť   stavebný   denník v slovenskom jazyku. 

Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe 
prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre 
posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, údaje o počte 
zamestnancov a množstve realizovaných prác. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo 
prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác na základe preberacieho 
protokolu. 

2. Záznamy  v stavebnom  denníku  je  oprávnený  robiť  stavbyvedúci,  prípade  jeho zástupca a ich nadriadení. 
Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho 
stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy. 

3. Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď 
sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v 
nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 

4. Ak  stavbyvedúci  do 5  pracovných  dní  nepripojí  svoje  nesúhlasné  stanovisko k zápisom vykonaným 
Objednávateľom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté 
a to ústne-telefonicky, e-mailom alebo písomne uvedením v stavebnom denníku 3 dni vopred a po 
predchádzajúcom overiteľnom upozornení Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je 
povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a je povinný znášať náklady s tým spojené. 
V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ 
pokračovať v realizácii predmetu Zmluvy. 

6. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom Objednávateľa sa 
nepovažujú za zmenu Zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu Zmluvy sú podkladom pre 
vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve. 

 
VIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 
1. Vlastníkom Diela je počas jeho realizácie Zhotoviteľ. 
2. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša 

Zhotoviteľ až do dňa odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi. Týmto momentom 
prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa. 

 
IX. Odovzdanie a prevzatie Diela 
1.  Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela aspoň jeden pracovný deň vopred, pred odovzdaním diela. 

Objednávateľ prevezme dielo po dokončení preberacím protokolom. 
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2. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady diela, zapísať 
ich a určiť dátum ich odstránenia. 

3.  Prílohou č. 2 ZoD sú záručné podmienky. Pri porušení záručných a prevádzkových podmienok užívania sa 
prípadné reklamácie spôsobené nesprávnym užívaním ihriska neuznávajú. 

4.    O každom preberacom konaní bude spísaný preberací protokol, ktorý bude okrem základných 
údajov o zmluvnom diele účastníkoch preberacieho protokolu obsahovať aj: 
- súpis prípadne zistených vád 
- dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia vád 

- konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu 
- dodatočne požadované práce 
- súpis odovzdaných dokladov, ak sú potrebné pre odovzdanie diel 
- podpisy oprávneného zástupcu zhotoviteľa a objednávateľa 
5.  V prípade že objednávateľ bezdôvodne nepreberie dielo a nezapíše prípadné vady a výhrady 
zhotoveného diela do preberacieho protokolu s termínom odstránenia vád a nedorobkov, má právo zhotoviteľ 

účtovať si 20% z celkovej ceny diela bez DPH zmluvnú pokutu. 
 
X. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, ak 

sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne vykonaného Diela, po riadne vykonanej písomnej 
výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo Dielo v čase, kedy mal 
Objednávateľ povinnosť Dielo prevziať. 

2. Objednávateľ je povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po riadne vykonanej písomnej 
výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela. 

3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia použiteľným na 
dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v trvaní 5 rokov. Záručná doba na stavebné práce je určená 
na 5 rokov, záručná doba na tovar je určená na obdobie 2 roky. Záručná doba na umelý trávnik je stanovená 
na obdobie 8 rokov. Objednávateľ je povinný dodržiavať Záručné podmienky diela. 

4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal 
do omeškania s prevzatím riadne dokončeného Diela po riadne písomnej výzve Zhotoviteľa, záručná doba 
začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať. 

5. Vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi 
bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa zistenia týchto vád alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej 
starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť 
Zhotoviteľovi do uplynutia záručnej doby dohodnutej v Zmluve, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z 
týchto vád Diela zaniká. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady Diela, ktoré boli spôsobené bez jeho viny po prechode 
nebezpečenstva na diele na objednávateľa bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou skazou, 
neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Dielo, nedodržaním prevádzkových 
podmienok, poškodením Diela nadmerným zaťažovaním, používaním Diela v rozpore s účelom, na ktorý je 
Dielo určené, mechanickým poškodením Diela s pôsobeným Objednávateľom alebo treťou osobou, 
neodborným zásahom do Diela alebo zásahom do Diela k tomu neoprávnenej osoby, vandalizmom, zásahom 
vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením Diela neodvrátiteľnými alebo 
nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci. 

7. Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady Diela, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, Objednávateľ nie je 
oprávnený Dielo alebo jeho vadnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti 
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Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľ za následné vady spôsobené používaním vadného Diela alebo jeho 
časti. 

8. Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z vád Diela, o ktorých bol Zhotoviteľom v dobe uzatvárania Zmluvy 
písomne oboznámený. 

9. V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov z vád Diela (najmä ak sa preukáže, že vady Diela neexistujú 
alebo že neboli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa) je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi 
náklady, ktoré mu týmto vznikli. 
 

10. Objednávateľ je po uplatnení nárokov z vád Diela povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na 
riadne preskúmanie týchto vád, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku vád, podať vyžadované 
vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, ktoré má k dispozícií. 

11. Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu Zmluvy zo 
strany Objednávateľa v rozsahu predchádzajúceho písomného poučenia Zhotoviteľom. Záruka sa nevzťahuje 
na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou. 

12. Ak sa preukáže, že nedostatok bol spôsobený nevhodným užívaním predmetu Zmluvy, v rozpore s poučením 
Zhotoviteľa podľa bodu 13 tohto čl. zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady 
vzniknuté v súvislosti s jeho odstránením. 

 
XI. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania 
1. V prípade prvej časti zmluvnej ceny,  ak je objednávateľ  v  omeškaní viac ako 14 dní s  úhradou  platby  

bližšie  špecifikovanej v Článku  II., tejto  zmluvy  zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania po dátume splatnosti 
faktúry. 

2. V prípade druhej časti zmluvnej ceny(dodávateľský úver-splátkový kalendár), ak  je  objednávateľ v  omeškaní 
viac ako 14 dní s  úhradou  platby  bližšie  špecifikovanej v Článku  II., tejto  zmluvy  zhotoviteľovi, je 
objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1% z ceny diela s DPH za každý, i 
začatý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry a zhotoviteľ je oprávnený vymáhať nesplatenú časť diela 
v celosti a zároveň je zhotoviteľ oprávnený si účtovať 20% zmluvnú pokutu z celkovej ceny diela bez DPH. 
 

3.  V prípade, že zhotoviteľ neukončí dielo v špecifikovanom termíne podľa tejto zmluvy, 
je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, 
i začatý deň omeškania, pokiaľ mu objednávateľ túto zmluvnú pokutu vyrúbi. 

4. Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na 
úhradu vzniknutej škody. 
 

XII. Zodpovednosť za škodu 
1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich 

zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Povinnosť 

nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu. 
3. Bez ohľadu na predchádzajúce body bude Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy zodpovedať za škodu, ktorú 

spôsobil Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj 
povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Zhotoviteľ nebude v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek úkony, opomenutia, uvedenia do omylu alebo 
porušenie povinností zo strany Objednávateľa a to či už z nedbalosti alebo úmyselne. 

5. Zmluvné strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah ustanovení čl. XII. ohľadom    zodpovednosti za 
škodu považujú za primerané. 
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XIII. Odstúpenie od zmluvy 
1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak: 

a) na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo ak sám Zhotoviteľ podá na seba návrh na 
vyhlásenie konkurzu alebo podá návrh na povolenie reštrukturalizácie, 

b) Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou, 
c) Zhotoviteľ neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 10 

pracovných dní, 
d) je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov. 

2. Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak: 
a) je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry viac ako 30 dní po lehote splatnosti, 
b) je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím riadne dokončeného Diela bez vád a nedorobkov na ktoré ho 

Zhotoviteľ riadne písomne vyzval viac ako 30 dní po dni, kedy mal Objednávateľ Dielo prevziať, 
c) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie 

Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa. 
d) Objednávateľ riadne neodovzdal Stavenisko - ak ide o omeškanie viac ako 30 pracovných dní. 

 
3. Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien 

stanovených v Zmluve a jej prílohách, iba za predpokladu že Zhotoviteľ nemôže materiál, prípadne vykonanú 
časť diela použiť inak/inde. V takom prípade sa majiteľom prác a dodávok stáva Objednávateľ. 

4. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 
Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré 
zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v 
súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka 
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných 
ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej 
vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

5. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť 
plnené aj po zániku Zmluvy. 

 
XIV. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na  pracovisku, 
b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík 

na pracovisku Objednávateľa, 
c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a 

imisie exhalátov zo spaľovacích motorov. 
2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 

pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho 
činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov. 

3. Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, 
o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených 
nedostatkov. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich 
predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich 
zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. 
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5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi a dodržiavať pokyny 
Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarmi na stavenisku. 

 
XV. Mlčanlivosť 
1. Všetky informácie získané alebo poskytnuté počas rokovania o tejto zmluve alebo za účelom uzatvorenia tejto 

zmluvy alebo za účelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany považujú za dôverné (ďalej len „dôverné 
informácie“) a zaväzujú sa o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť, dôverné informácie nepoužiť 
inak ako na plnenie povinností podľa tejto zmluvy (ďalej len „dohoda o mlčanlivosti“); tieto povinnosti 
zmluvných strán trvajú aj po skončení tejto zmluvy. 

2. Informácia sa nepovažuje za dôvernú informáciu ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto zmluvy alebo 
ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať zachovanie dohody o 
mlčanlivosti. 

3. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú a zodpovedajú za to, že ich pracovníci alebo zmluvní partneri budú 
o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu dohody o mlčanlivosti. 

4. Zmluvná strana môže zverejniť dôvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej 
zmluvnej strany a/alebo ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny predpis alebo rozhodnutie príslušného 
orgánu verejnej správy. 

 
XVI. Doručovanie 
 
1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 

v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme 
a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú 
oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne 
informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže 
druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné 
spojenie (uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje 
za doručenú za nasledovných podmienok: 
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej 

prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii 
doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou; 

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany 
a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto 
zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa 
uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá 
zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie). 

XVII. Záverečné ustanovenia 
1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba  písomnou formou po dohode 

zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
2. V prípade, že pri plnení Zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory písomnou dohodou. 

Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou 
cestou na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky. 

3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

4. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, 
zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa 
bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo 
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možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti 
ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude 
dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo 
neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté. 

5. V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznamená to vzdanie sa 
práva do budúcnosti. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 -  Výkaz-výmer 
Príloha č. 2 – Splátkový kalendár /predloží úspešný uchádzač/ 
Príloha č. 3 – Záručné podmienky /predloží úspešný uchádzač/ 

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli 

a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje 
podpisy. 
Zmluva nadobúda  platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom  nasledujúcim po jej zverejnení na webovom 
sídle  objednávateľa . 

 
V ................................, dňa ..................          V............................, dňa............................ 
 
 
 
 
 

Objednávateľ          Zhotoviteľ 



 

TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAVBA: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 18,0x33,0 m S UMELÝM TRÁVNIKOM A 

MANTINELMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTOR:  OBEC LEKÁROVCE, okres Sobrance 
ZHOTOVITEĽ: ING. arch. Miroslav Muňoz 

01.02. 2019 
 



 
Miesto stavby: 

Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi sa bude nachádzať na 

pozemku s parcelným číslom č. 557/5 v okrese Sobrance, obec Lekárovce 

katastrálne územie Lekárovce, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva 

č. 921, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 802 m 2 , na 

pozemku s parcelným číslom č. 557/8 v okrese Sobrance, obec Lekárovce 

katastrálne územie Lekárovce, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva 

č. 1369, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 252 m 2 , na 

pozemku s parcelným číslom č. 557/9 v okrese Sobrance, obec Lekárovce 

katastrálne územie Lekárovce, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva 

č. 1369, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 353 m 2 , na 

pozemku s parcelným číslom č. 557/12 v okrese Sobrance, obec Lekárovce 

katastrálne územie Lekárovce, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva 

č. 921, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 301 m 2 , na 

pozemku s parcelným číslom č. 557/13 v okrese Sobrance, obec Lekárovce 

katastrálne územie Lekárovce, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva 

č. 921, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 322 m 2 , na 

pozemku s parcelným číslom č. 557/16 v okrese Sobrance, obec Lekárovce 

katastrálne územie Lekárovce, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva 

č. 921, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 470 m 2 , na 

pozemku s parcelným číslom č. 557/23 v okrese Sobrance, obec Lekárovce 

katastrálne územie Lekárovce, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva 

č. 921, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 592 m 2 , na 

pozemku s parcelným číslom č. 557/32 v okrese Sobrance, obec Lekárovce 

katastrálne územie Lekárovce, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva 

č. 1369, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 301 m 2 , ktoré 

sú vo výlučnom vlastníctve obce. 

 

 

1. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
1.1 Zemné práce  

Pred zemnými a výkopovými prácami musí stavebník vyznačiť na teréne 

všetky podzemné stavby a inžinierske siete v tej časti staveniska, na ktorej sa 

budú zemné alebo výkopové práce realizovať. Následne pracovníci 

zhotoviteľa, ktorých sa to týka, musia byť oboznámení o aký druh inžinierskej 

siete resp. stavby sa jedná a o hĺbke ich uloženia. Platí to aj pre inžinierske 

siete v tesnej blízkosti staveniska, ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou 

dotknuté a porušené.  
Na existujúcej ploche staveniska sa prevedie skrývka humusového 

horizontu v hĺbke 200 mm (konkrétna mocnosť závisí od prieskumu hrúbky 

humusového horizontu v teréne). Skrývka sa prevedie o 500 mm širšia ako 
bude konečný rozmer ihriska. 

 Dno výkopu sa musí robiť v sklone tak, aby nevsiaknuté zrážkové vody 

boli odvedené do drenážneho systému stavby. Priečny sklon dna výkopu musí 

byť min. 0,5%  a pozdĺžny sklon sa vyhodnotí na základe existujúceho terénu. 

Celá plocha sa zhutní, min. hodnota hutnenia je 25 MPa.  



Ďalšie zemné práce budú pozostávať z výkopov ryhy pre obrubníky 

súčasne s ktorou sa prevedie aj výkop ryhy pre kotvenie elektrickej energie. 

Zemniaci kábel sa uloží do ryhy pod obrubníky.  Ďalšie výkopy budú 

realizované ručne (až do nezamŕzajúcej hĺbky 800-1000 mm) pre pätky na 

osadenie stĺpikov na uchytenie siete pre tenis/volejbal. Pre osadenie 

galvanizovaných stĺpikov oplotenia sa zrealizuje vytýčenie a vyvŕtanie dier. 

Zemné práce budú vykonávané za vhodných klimatických podmienok, t.j. 
v období, keď nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená.  

 
1.2. Základy 
 

Konštrukcia športovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovaná 
cestnými obrubníkmi (o rozmeroch 1000 x 80 x 250mm ) uloženými do 

betónového lôžka. Po osadení obrubníkov je potrebné obrubníky dobetónovať z 

obidvoch strán (t.j. s bočnou betónovou oporou). Zakladanie pätiek pre 

športové vybavenie ihriska (pre športy volejbal, futbal, basketbal) a 
vybetónovanie stĺpikov oplotenia sa prevedie prepojením dvojitého betónového 

lôžka až do úrovne vrchného štrkového podkladu. 

 

1.3. Odvodnenie ihriska 

Základ kvalitného športového ihriska tvorí funkčný odvodňovací systém.  

Drenážny systém odvádza prebytočnú pôdnu vodu hlavne v období 

intenzívnej zrážkovej činnosti t.j. v priebehu jari a v jesennom období. Dobre 

vybudovaná a funkčná drenáž zabezpečuje hernú využiteľnosť ihriska aj v 

zrážkovo intenzívnom období. 

Odvodnenie hracej plochy ihriska je navrhované vsakom cez 
vodopriepustné vrstvy. Pomocou spádovania spodnej vrstvy odvedenie vody 
do zberného drénu, ktorý tvorí perforovaná flexibilná rúra z PVC, priemer 
DN65 spád min. 0,5% do odtokového drénu a následne do vsakovacej jamy 
priemeru 2x2m a hĺbky 2m. Odtokové drenážne potrubie tvorí perforovaná 

flexibilná rúra z PVC, priemer DN 80, spád 0,5-1%.Drenážne potrubie bude 

obsypané drveným kamenivom fr. 4-8 mm. Na oddelenie drenážneho obsypu 

od zeminy sa použije geotextília. 

 

1.4. Spodná stavba 

Na upravenú zemnú pláň sa prevedie vyrovnávajúca vrstva zo 

štrkodrviny, frakcia 32-63mm v hrúbke 180mm po zhutnení. Ďalšia vrstva je 

tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 8-16 mm v hrúbke 90mm po 
zhutnení. Ďalšia vrstva je 0-4 mm v hrúbke 30 mm. Rovinatosť vrchnej štrkovej 

vrstvy musí byť ±4mm na dĺžku 4m laty. 

 
Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, min. hodnota hutnenia je 50 MPa. 

Proces hutnenia je potrebné previesť po jednotlivých frakčných vrstvách. Po 

realizácií štrkových vrstiev je nutné previesť tlakové skúšky v minimálnom 

počte 7 bodov rovnomerne po celom ihrisku.  

 



1.5. Obrubníky 

Zemné  práce budú pozostávať z výkopov ryhy pre obrubníky súčasne s 

ktorou sa prevedie aj výkop ryhy pre kotvenie elektrickej energie. Zemniaci 
kábel sa uloží do ryhy pod obrubníky.  Cestné obrubníky (o rozmeroch 1000 x 

80 x 250mm ) budú lemovať ihrisko po celom obvode. Obrubníky sa osádzajú 

do lôžka z vlhkej betónovej zmesi, dostatočne hrubej (cca 10-20cm hrúbka). Po 

osadení obrubníkov treba dobetónovať z obidvoch strán (tzv. bočná opora).  

 
1.6. Základové konštrukcie 
 Základové pätky oplotenia sú pôdorysných rozmerov Ø300mm 
(300x300mm), výšky 800mm pre stĺpiky oplotenia (vrátane vypustených 

bránok). Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do hĺbky -

0,800m. 
 Základové pätky pre osadenie puzdier športového náradia (stĺpiky 

volejbalu) sú pôdorysných rozmerov 500x500mm výšky min. 1000mm. Pätky 
budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezámrznej hĺbky.  

 Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre učenie skladby 

základovej zeminy. Po výkopových prácach v prípade nestabilného podložia je 

potrebné zmeniť navrhnuté založenie jednotlivých konštrukcií ihriska. 

 

Konštrukcia hracej plochy ihriska 

Vrchná stavba 
1. finálny športový povrch, umelá tráva  dĺžka vlákna  40 mm 

 
Spodná stavba 
2. vrchná podkladová vrstva, štrkodrvina  frakcia 0-4  hr. 30 mm 
3. vyrovnávajúca vrstva, štrkodrvina   frakcia 8-16  hr. 90 mm 
4. vyrovnávajúca vrstva, štrkodrvina  frakcia 32-63 hr. 180 mm 
 
Podklad 
5. vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránený ornice  

6. drenáž 
 

1.7 Vrchná stavba 

  
Na zhutnené a vyrovnané štrkové lôžko sa položí umelá tráva- certifikovaný 

a zdravotne nezávadný materiál (polyetylén, monofil). Požadované parametre 

umelej trávy: dĺžka vlákna 40 mm, minimálna hustota vpichov: 8 800/m2, Dtex: 

min 10 300, váha min. 2700 g/m2 Tento typ umelej trávy je ideálny na 
viacúčelové využitie prioritne futbalu a volejbalu. 

Farby a čiarovanie ihriska 

Hracia plocha je navrhovaná vo farbe zelenej. Čiarovanie ihriska bude 

realizované vlepením umelej trávy príslušnej farby a rovnakých vlastností ako 
okolitá tráva pre športy: 

 
-  čiarovanie pre volejbal   

-  čiarovanie pre malý futbal  



2.8 Oplotenie ihriska 

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po všetkých stranách ihriska kombináciou 
sendvičových mantinelov (AL+PVC) hr. 6mm s rozmermi 2200x1000mm a 

žiarovo zinkovaných stĺpikov oplotenia spájané vrchným stužením cez T profily, 

ktoré slúžia na spevnenie športového oplotenia. Súčasťou oplotenia ihriska 

budú ochranné siete v celkovej výške 4m, 3m nad mantinelovým systémom a to 
po celom obvode ihriska (mimo vypustených vstupov). Ochranná sieť je z 

nylonového materiálu vysoko odolné voči UV, odolné voči klimatickým zmenám,  

farba zelená. V oplotení budú umiestnené dve futbalové bránky na kratších 
stranách ihriska.  

 
 
Konštrukcia oplotenia pozostáva z: 
S1  - oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 4450mm, 

vrch stĺpika je umiestnený na kóte +4,05m ukončený spojovacím kusom 

pre osadenie stužujúcej oceľovej rúry priemeru 48 mm 

S2  - oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 1500mm, 

vrch stĺpika je umiestnený na kóte +1,00m ukončený plastovou krytkou

  
S4 - hliníkový profilovaný stĺpik priemeru 70x98 mm, dĺžky 1000 mm, hr. 

2,5mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +1,00m ukončený plastovou 

krytkou 
A - oceľová galvanizovaná okrúhla stužujúca rúra priemeru 48 mm, hr. 

2,5mm, kotvená do spojovacích kusov systému oplotenia 
 
 
Výplň oplotenia je tvorená:  

M - mantinel (AL+PVC) šírky 2 200 mm, výšky 1 000mm, hrúbky 6 mm, farba 
sivá, uložený v profilovaných stĺpikoch a ukotvený. Vrchná časť mantinelu 

je opatrená hliníkovým madlom, farba sivá.  
m - ochranné hliníkové profilované madlo osadené na hornej hrane 

mantinelu 
J - jäklový profil stužujúci, 30x30mm osadený za mantinelmi pre spevnenie 

mantinelového systému 
Os - ochranná sieť,  zelená,  UV stabilná, hr. 60Ply, materiál nylon (PA) 

L - napínacie oceľové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, 

kotvenie do stĺpikov oplotenia 

Vstupy 

 Vstup je riešený bezbariérovo. 

2.9 Vybavenie ihriska  

- 2x futbalové, hliníkové, demontovateľné bránky s vnútorným rozmerom 

3,2x2,1x1,5 m, vrátane sietí. 
- 1x komplet –volejbalové demontovateľné hliníkové stĺpiky 

 
SO-02 Osvetlenie ihriska  

Osvetlenie je konštrukčne súčasť oplotenia ihriska. Inštalovanie 

elektromontáže sa zrealizuje bez prívodu elektrickej energie s umiestnením 

svietidiel v celkovej výške 6m nad konštrukciou na výložníkoch. Elektrický prúd 

je vedený cez trúbky oplotenia(tzv. vrchné stuženie). Vo výške 6m (na 



výložníkoch) 4+2m budú namontované a nainštalované sodíkové alebo 

metalhalogénové  vysokotlakové výbojky (400W)  a to v celkovom počte 4 ks, 

ktoré budú rovnomerne rozvrhnuté po ihrisku. Podrobnejší popis vedenia 
elektrického prúdu tvorí samostatný projekt.  
  
 
 
 

ZHOTOVITEĽ: ING. arch. Miroslav Muňoz 
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