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Zmluva o dielo č. 27012012-IC

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a § 10 zákona Č. 52312003
Z. z. (zákon o verejnom obstarávaní).

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s.r.o., Štrková 10,
Ol O 09 Žilina
RNDr. Miroslav Novotný, CSc.Štatutárny orgán:

Zástupca pre rokovanie
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.lfax/e-mail:

RNDr. Miroslav Novotný, CSc.
J

44333382
SK2022660057
0910131313/041170018621 novotny@novotny.sk

1.2 Objednávateľ: Me s t o Č a d c a, Mestský úrad, Námestie slobody 30,
022 Ol Čadca
Ing. Milan Gura, primátor mestaŠtatutárny orgán:

Zástupca pre rokovanie
technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./fax/e-mail:

Ing. František Zaťovič
DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca
0202719005/5600
313971
2020552974
041/4332301-4 1 041/4302218

Čl. 2
Predmet a rozsah plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastný náklad, vlastnú zodpovednosť a za
dojednanú cenu pre objednávateľa dodať a uskutočniť práce na realizácii diela "Sanácia
havarijného zosuvu Čadca, Rieka - l. etapa" v rozsahu podľa bodu 2.2 a objednávatel' sa
zaväzuje za uskutočnené práce zhotoviteľovi zaplatiť podľa podmienok tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje obstarať všetky potrebné podklady pre prípravu a následne zrealizovať
kompletnú dodávku prác vymedzených rozsahom podl'a Opisu predmetu zákazky na
uskutočnenie prác tvoriaceho prílohu č. 1 tejto zmluvy tak, aby dielo ku dňu zmluvného termínu
ukončenia vykazovalo funkčnosť, užívaniaschopnosť a obsahovalo ďalšie náležitosti vymedzené
zmluvou.

Čl. 3
Spôsob a čas plnenia

3.1 Termín plnenia zmluvy podľa čl. 2.2. je nasledovný: - začatie: 1.2.2012
- ukončenie: 3l.3.20l2
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3.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym dodaním diela objednávateľovi v dohodnutom
termíne. Dokladom dodania diela je zápisničné potvrdenie oboch zmluvných strán o odovzdaní a
prevzatí prác podľa čl. 2.1 a 2.2.

Čl. 4
Cena

4.1 Cena za realizáciu prác podľa čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena maximálna pre dohodnutý rozsah diela.
Cena bola stanovená na základe individuálnej kalkulácie zhotoviteľa a vyplynula z procesu
verejného obstarávania zabezpečeného objednávateľom.

·4.2 Cena za práce podľa čl. 2 a 3 tejto zmluvy je nasledovná:
- cena bez DPH: 45.820, - €

-DPH20%: 9.164 -  

Celková cena: 54.984, - €

Slovom: päť desiatštyritisícdeväťstoosemdesiatštyri eúr.

4.3 Zhotoviteľ má v cene za práce zahrnuté náklady na všetky potrebné projektové a prípravné práce
a práce geologickej služby, zameranie a monitoring jestvujúceho stavu, vytýčenie stavby,
stanovenie technologického postupu, zabezpečenie vstupov na dotknuté pozemky a samotné
vykonanie prác.

4.4 Cena za zhotovenie prác zahŕňa všetky nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady na obstaranie
služieb a tovaru a cenu práce za jeho montáž a realizáciu prác vrátane primeraného zisku.

4.5 Cena za práce pokrýva ďalšie náklady, najmä:
spracovanie a doloženie projektu sanácie dotknutého územia v štyroch tlačených
vyhotoveniach a 2x na CD-nosiči v digitálnej forme,
na vytýčenie a zabezpečenie podzemných inžinierskych sietí na stavbe (vodovod, kanalizácia,
telekomunikačné káble, el. káblové vedenie, a pod.) pred začatím výstavby,
vytýčenie a umiestnenie stavby v teréne,
zariadenie staveniska (jeho zriadenie, prevádzku, údržbu, ochranu a stráženie),
prevádzkové vplyvy a sťažené realizačné (výrobné) podmienky,
doloženie certifikátov zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov, ich atestov a pre-
hlásení o zhode,
všetky bezpečnostné opatrenia na stavenisku (zábrany, stráženie, výstražné označenie
staveniska, bezpečnosť pracovníkov, zabezpečenie staveniska voči vstupu nežiaducich osôb
a pod.),
spätnú úpravu staveniska a všetkých okolitých plôch a plôch dotknutých realizáciou prác do
pôvodného stavu,
náklady na prípadné rozkopové povolenia a zriadenie staveništných prípojok za odber energií,
staveništnej vody apod.,
likvidáciu, odvoz a uskladnenie odpadov vzniknutých pri realizácii prác,
ostatnú kompletizačnú dodávateľskú činnosť a všetky ostatné požiadavky uvedené v tejto
zmluve na uskutočnenie prác,
zabezpečenie a dodaniedokumentácie skutočného vyhotovenia sanačných prác v dvoch
exemplároch so zakreslením zmien oproti pôvodnému riešeniu v projekte,
doloženie a realizáciu všetkých ostatných požiadavok uvedených v tejto zmluve.

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť práce nad rozsah zmluvy, ktoré zhotoviteľovi vzniknú
v dôsledku prípadných objednávateľom požadovaných zmien a prác naviac oproti podmienkam

2



zmluvy. V takomto prípade sú povinní zhotoviteľ i objednávateľ neodkladne písomne oznámiť
druhej zmluvnej strane vzniknuté požiadavky alebo nedostatky a následne úpravu potvrdiť
v dodatku tejto zmluvy.
V prípade, že zhotoviteľ neuplatní uvedené požiadavky (doplnené o konkrétny rozsah
navrhovaných zmien a úprav) v dostatočnom predstihu a práce vykoná bez predchádzajúceho
odsúhlasenia s objednávateľom, nemá nárok na zaplatenie požadovanej čiastky.

Rovnaký postup platí aj v prípade zníženia rozsahu prác.

4.7 Pre ocenenie zmeneného rozsahu (naviac - menej prác) dohodli zmluvné strany nasledovný
postup:

Ak ide o také práce, ktoré sa dajú oceniť cenníkmi používanými v stavebníctve (CENEKON,
ODIS), použije sa niektorý z týchto cenníkov pre stanovenie ceny.
V prípade, že nebude možné vyššie uvedeným spôsobom oceniť vyššie zmenený rozsah prác,
vypočíta sa zmenený rozsah prác individuálnou kalkuláciou zhotoviteľa, ktorej spôsob i
určenie ceny bude vopred odsúhlasený a prerokovaný s objednávateľom.

Čl. 5
Fakturácia a platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a doručí
objednávateľovi po uskutočnení celého vecného (zdaniteľného) plnenia. Podkladom pre
vystavenie poslednej faktúry bude zápisničné potvrdenie oboch zmluvných strán o odovzdaní
a prevzatí celého diela podľa bodov 3.1 a 3.2 tejto zmluvy.

5.2 Faktúra bude obsahovať všetky zaužívané podstatné náležitosti pre platobný a zúčtovací styk.

5.3 V prípade, že faktúra nebude formálne úplná, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
poskytovateľovi služby na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.4 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Čl. 6
Zodpovednosť za vady, záručná doba

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce budú zhotovené podľa tejto zmluvy a platných právnych
a technických predpisov v čase ich vyhotovovania, zodpovedá za ich úplnosť a že po dobu
stanovenú záručnou dobou budú mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a v zmysle príslušných
právnych a technických predpisov.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jeho odovzdania
objednávateľovi a v čase trvania záručnej lehoty podľa bodu 6.5. tejto zmluvy.

Nedorobkami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú neukončené časti diela oproti dohodnutému
rozsahu plnenia podľa bodu 2.2 tejto zmluvy k termínu odovzdania diela od zhotoviteľa
objednávateľovi. V prípade, že sa pri preberaní vyskytnú na diele drobné nedorobky, môže
objednávateľ podľa okolností dielo prevziať, pričom sa zápisnične dohodne termín ich
definitívneho odstránenia a v tomto prípade voči zhotoviteľovi v plnom rozsahu platia sankcie
podľa bodu 8.3 tejto zmluvy. Ak objednávateľ prevezme dielo, na ktorom sa vyskytli drobné
nedorobky, prechádza na objednávateľa vlastnícke právo, ale nebezpečenstvo škody až
okamihom, kedy budú všetky nedorobky dokončené.
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6.3 Vadou sa rozumie aj nekompletnosť dokladov, ktoré sú potrebné pre úspešné prevzatie
a prevádzkovanie diela, odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto
zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí
poskytnutých objednávateľom, pričom zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu
upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 7 pracovných dní od uplatnenia
reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Odstránenie
vád sa potvrdí písomnou formou. Pre vady diela platia ustanovenia Obchodného zákonníka §§
560-565.

V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutej lehote a hrozí z dôvodu
omeškania nebezpečenstvo vzniku úrazu a škody na diele alebo v súvislosti s dielom, zabezpečí
objednávateľ odstránenie vady na vlastné náklady a u zhotoviteľa si uplatní refundáciu
vynaložených nákladov, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť tieto náklady. Tým nie je dotknutý
nárok na náhradu škody, ani uplatnenie majetkovej sankcie za vznik vady. V týchto prípadoch má
objednávateľ povinnosť predložiť zhotoviteľovi rozpis všetkých oprávnených nákladov
súvisiacich s odstránením vady vrátane čiastky primeraného zisku.

Čl. 7
Podmienky vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi všetky potrebné náležitosti pre zhotovenie
diela, ktoré sú uvedené jako prílohy tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné
doklady, atesty a potvrdenia o skúškach materiálov a prvkov.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady
odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.

7.5 Počas realizácie prác budú organizované pravidelné kontrolné dni, na ktorých bude zo strany
zhotoviteľa prezentovaný aktuálny stav prác na diele a na ktorom budú riešené aktuálne problémy
a prípadné požiadavky a pripomienky objednávateľa. Kontrolné dni sa uskutočnia u objednáva-
teľa, pričom objednávateľ zabezpečí miestnosť na rokovanie po predchádzajúcom vyrozumení od
zhotoviteľ v dostatočnom časovom predstihu tak, aby objednávateľ prizval i dotknuté zložky.
Kontrolné dni sa budú uskutočňovať min. jedenkrát za tri týždne, pričom kontrolný deň sa určite
musí zorganizovať po spracovaní projektu sanácie dotknutého územia, na ktorom sa uvedený
projekt vzájomne odsúhlasí a následne sa pristúpi k samotnej realizácii sanačných prác.
Súčasne je zhotoviteľ povinný počas uskutočňovania samotných prác viesť na stavbe stavebný
denník zaužívanou formou. Stavebný denník bude zachytávať všetky dôležité údaje o stavbe,
časovom a vecnom postupe prác, vykonaných bezpečnostných opatreniach a ďalšie podstatné
skutočnosti, pričom objednávateľ má právo do denníka nahliadnuť a pripájať svoje stanoviská
a požiadavky.

7.6 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Zhotoviteľ po ukončení prác spíše zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, ktorý
podpíšu obe strany podľa zaužívaných obchodných zvyklostí v oblasti stavebníctva, prílohou

;
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ktorého budú všetky certifikáty zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov a ich atesty
a prehlásenia o zhode.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené (dodané) dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

7.8 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vyúčtuje
zhotoviteľ objednávateľovi práce rozpracované k rozhodujúcemu dňu, kedy k odstúpeniu došlo
podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 4. Zhotoviteľ má povinnosť vrátiť všetky poskytnuté
podklady a predložiť objednávateľovi čiastkové plnenie, ktoré k rozhodujúcemu dátumu vykonal.
Pre vyúčtovanie takéhoto plnenia platia pravidlá čl. 7 tejto zmluvy.

7.9 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť iba tie rozpracované čiastkové práce, ktoré sú
k rozhodujúcemu dňu, kedy k odstúpeniu došlo, v súlade s predmetom a obsahom tejto zmluvy.

Čl. 8
Zmluvné pokuty

8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 2 po termíne uvedenom v bode 3.1 zaplatí poplatok z
omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v bode 4.2 za každý deň omeškania. Zároveň
tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla omeškaním dodania
diela. Zmluvnú pokutu je povinný zhotoviteľ uhradiť na účel objednávateľa do 60 dní od
oprávnenej výzvy objednávateľa.

8.2 Pre prípad omeškania s úhradou alebo jej časti dohodli zmluvné strany poplatok z omeškania vo
výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.3 Pre prípad neodstránenia vád diela v zmysle bodu 6.2 a 6.3 má objednávateľ právo uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške 16,- € za každý deň omeškania.

8.4 Ak zhotoviteľ nenastúpi na odstránenie vád na diele alebo jeho časti v lehote stanovenej bodom
6.7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 16,-  za každý
omeškaný deň.

8.5 Ak zhotoviteľ nebude plniť povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, ktoré sa dotýkajú
zmluvných povinností mimo hodnotového plnenia (napr. včasné nezabezpečenie
bezpečnostných opatrení na stavbe, pri omeškaní s vedením stavebného denníka, neuposlúchnutie
výzvy objednávateľa na odstránenie nevhodnej povahy technologického postupu alebo použitých
materiálov apod.), má objednávateľ nárok na uplatnenie jednorázovej zmluvnej pokuty za každé
takéto neplnenie povinnosti vo výške do 16,- E.

Čl. 9
Ostatné ujednania

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

9.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 9.1 majú vplyv na predmet, cenu alebo termín splnenia záväzku,
musí byt' súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny.

9.3 Podstatným porušením zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy je porušenie bodov 3.1, 3.2 -
termíny plnenia, 4.2 - cena a čl. 5 - Fakturácia a platobné podmienky.
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9.4 Predmet zmluvy uvedený v čl. 2 tejto zmluvy sa bude realizovať len v prípade schválenia
finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na realizáciu predmetu zmluvy.

Čl. 10
Majetkové vzt'ahy a prechod nebezpečenstva škody

10.1 Počas sanačných prác je vlastníkom realizovaného diela zhotoviteľ.

10.2 Za nebezpečenstvo škody na majetku realizovaného diela zodpovedá v plnom rozsahu
zhotoviteľ počas celej doby zhotovovania diela.

10.3 Objednávateľ sa stáva vlastníkom realizovaných prác po prevzatí celého diela a dňom úhrady
faktúry za ich vyhotovenie.

10.4 Prechod nebezpečenstva škody zo zhotoviteľa na objednávateľa nastáva momentom
protokolárneho prevzatia diela. Pre tieto účely je rozhodujúci dátum prevzatia a faktická možnosť
objednávateľa nakladať s dielom (dispozičné právo).

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej
zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť
písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho
prejavila.

11.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ
a dva zhotoviteľ.

11.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- príloha Č. 1: Opis predmetu zákazky na uskutočnenie prác
príloha č. 2: Záverečná správa geologickej úlohy "Čadca - havarijný zosuv" vypracovaná
spoločnosťou GEOTREND, s.r.o., Žilina v digitálnej forme
príloha Č. 3: Spôsob určenia ceny

N mmr. M:roslav Novntný,CSc., s.r.o.
P.O.BOX 8,  trková 10

01009  fllna

V Čadci dňa 27. 1. 2012.

Zhotoviteľ:
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Príloha č. 1k zmluve
o dielo č. 27012012-IČ

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY NA USKUTOČNENIE PRÁc

Akcia: "Sanácia havarijného zosuvu Čadca, Rieka - l. etapa"

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohyajeho
realizácia.Ciel'om projektu je sanácia havarijného zosuvu v Čadci, ktorý vznikol v dôsledku
nadmerných zrážok a povodní v roku 2009 a 20 l O.

Dňa 25.3.2009 bola primátorom mesta Čadca vyhlásená mimoriadna udalosť
spôsobená aktivizáciou zosuvného svahu v Čadci - mestskej časti Rieka, lokalita
U Rebroša, Následne bol Ministerstvom ŽP SR - sekciou geológie a prírodných
zdrojov obstaraný projekt geologickej úlohy, ktorý je zameraný na inžiniersko geologický
prieskum celej zosuvnej lokality. Zosuvné územie sa nachádza v k.ú. mesta Čadca v údolí
potoka Rieka na jeho pravom svahu približne 500m severne od lyžiarskeho areálu Husárik.
Tento prieskum bol zameraný na návrh (projekt) a následnú realizáciu takých proti-
havarijných opatrení, ktoré by eliminovali účinky zosuvu v jeho aktívnej oblasti a najmä
v jeho spodnej časti pri potoku Rieka.

Okrajové podmienky pre dodanie zákazky (požiadavky na vecnú náplň a opis):

Predmetom zákazky L etapy sanácie havarijného zosuvu je realizácia a uskutočnenie
takých stavebných, geologických, geodetických a iných súvisiacich technických prác, ktoré
odstránia a obmedzia jeho negatívne následky v dotknutej lokalite, jeho najbližšom okolí a
ktoré zabezpečia dlhodobú stabilizáciu narušeného územia. V tejto fáze L etape budú
vykonané práce práve v dolnej časti aktívneho havarijného zosuvu na území o rozlohe
zhruba 1000m2 v takomto rozsahu (vid'. príloha č. 1 tohoto opisu - čast' III. aktívny
havarijný zosuv):
- zachytenie čela aktívneho zosuvu a protierózna ochrana technicko - stabilizačnou
konštrukciou - napr. zárubným múrom dlžky min. 20 m, pričom jeho d'alšie parametre
budú vyplývať zo statického návrhu, pričom návrh konštrukcie bude musieť byt'
prekonzultovaný, odsúhlasený a schválený Slovenským vodohospodárskym podnikom
Piešťany,

- realizácia terénnych úprav na zabezpečenie stability v oblasti aktívneho zosuvu, t.j. na
území o rozlohe cca 1000m2

- vybudovanie drenažno-stabilizačného rebra v oblasti aktívneho zosuvu dlžky min. 35m
a hlbky 3,5m,
- hlbkové odvodnenie územia potenciálneho zosuvu - subhorizontálne odvodňovacie vrty
cca 200 m,

- povrchové odvodnenie územia potenciálneho zosuvu (oblasť nad aktívnym zosuvom) - napr.
odvodňovacie rigoly dlžky cca 300 m,

- súvisiace geodetické zamerania (napr. polohopis a výškopis územia ohrozeného zosuvom po-
trebný k vypracovaniu projektu sanácie, vytýčovacie práce v súvislosti s prípravou a násled-
nou realizáciou sanačných prác, porealizačné zamerania vykonaných sanačných prác, ap.)

- geologická služba (projektovanie, sled a riadenie, svahové stabilitné analýzy, monitoring, vy-
hodnotenie výsledkov, záverečná správa,

- zabezpečenie vstupov na dotknuté pozemky.

Na sanovanom území bude v nevyhnutnom rozsahu obnovený pôvodný reliéf terénu
porušený svahovými deformáciami a bude realizovaná rekultivácia porušeného územia. Projekt
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geologickej úlohy, jeho realizácia a vyhodnotenie geologických prác v záverečnej správe musia
byť vykonané v súlade so zákonom Č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
v znení neskorších predpisov,a podľa smernice MŽP SR Č. 2/2000 o zásadách spracovania
a vyhláškou MŽP SR Č. 5112008 Z. z. ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších
predpisov odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme. Súčasťou
riešenia geologickej úlohy bude monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
zosuvného územia počas celej doby riešenia geologickej úlohy. Na sanovanom území bude
v nevyhnutnom rozsahu vykonaná rekultivácia porušeného územia.

2



Príloha Č. 3 k zmluve
o dielo č. 27012012-IČ

C - Spôsob určenia ceny

Uchádzač ku každej položke v hode 1, -- 8, navrhne cenu za požadované práce. Takto
I ' l l" " .j,C , l' v '1 '7 ' --- ľ ' 'doplnená t[,WU -Ka bude tvont pn onu c. j z.mruv :" o cneto.

Tabuľka Č. 1

r-l>.KT---------- Rozsah--i)-;:;f~- - , --------- '-C:erla bez-'r-- Výška
',:: ! D' 'PH " E,. I DPf.~ vf;, I ,- - 1 I ,- - _t , v
í

jf-.'---+--~ -, "------, ----.--,--"
i 'J !:étZ;Í1\'tcnic čcla-akiívueho zosuvu ,l
l'
i a protierózna ochrana technicko-stabilizačnou i

konštrukciou napr. zárubný múr dlžky min. 1

2) d' tV' "l 1'" ,- I 14650.-(nl, a SIe parametre mura oucu vypíyvat I
zo statického návrhu (návrh konštrukcie treba I

i prekonzultovat' cl schváliť na SVP Piešťany) 1 '
iť! I! j , ,- --- L I, , ~-- -1i 2:'Tter~;-;:-;~eÚj;8~;;:'~1-a-zl~pse]~iest8biJi'i)~v oblnsti-ji 1-- l' , --- l
I I aktrvne~10 zosuvu ----uzenne rozlohy cca l 2320,- i 464.-' 2784.- i

1000 In" , l
" II' i l' I
l-j-,-I vybudovanie drenážno-stabilizačného rcbra 1-' "-----·--!----------I
I ; v oblasti. aktívneho ZOSLrvu - dlžkv min. . I
I I i 3720,- 744,- 4464,- ,l! 35m, do híbky 3,5rn I

ITj-Wbkove odvodnenie územia potenciálneho 1-'---------1-----,--------+-------'--------\
! I zosuvu - subhorrzontálne odvodúovucie vrty i 14210.- ,"".- 11124.- I
1
1
:----5-.+;:~c:~Od~(~-.1e-1-1-ie--il;;;miapotenciál~ehor-+--~-,,----------I

'l' ) ZOSUVU (oblasť nad aktívnvm zosuvom) -l 5820." l 1164.- l 69S4.- i
i' • 1 l,' 'l 'lI.~ napr, odvodrlO\~~lcje t'igoly.cca.30_01\1 -- l i ..-----1

'l! 6. i v nevvhnutorn rozsahu obnovenie pôvodného l'

i I re1,~ét~lt,el:énu_ ponlš~n~h.o S\"aho:rÝ;l1! 3300,- 660.- 3960.- III

L ! ~~~.~~1~~~~~~n~I~:1~~:hZ3Clárekultivácie ,l Ii'
l 7.---geo~~~úcké--~lline~-anie(-;:;;Pf: l~;-i~hopis-----·--I----'---------I--'-----~--.--II' __"__ '_,,-.---J

j
'

I a vySkOJHS uzerrua ohrozeného zosuvom! I
I trebnv i .. l ( ,l, '
l. po renny c vypracovaniu preje du sanacie, I 620.-! 124.- i 744,- I

I I vytýčovacie práce v súvislosti s prípravou I I II".,

I ! a násled~ol1 realizáciou pr~c, po realizačné I l ' I
1 _ l zamcrame vykonaných prac a p.) i ! ( i
r8~-t;'~logici~á služba Ipro]e'kt;~;~i-;I~~""·~~,..'"..~~....,.!' ,'~~--. 'N~_~_['_' ",, ..1"-------------j
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