
Objednávateľ:
Adresa:
IČO:
DiČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach technických:
Telefón:
E-mail:

Zhotoviteľ:
Adresa:

IČO:
DiČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Císla účtu: IBAN
Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Telefón:
E-mail:

Zmluva o dielo Č. 31 R / 2014
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Važecká 3, 080 05 Prešov
00691968
2021303042
Štátna pokladnica
7000511865/8180
MVDr. Anna Suchá - riaditeľka CSS

MVDr. Anna Suchá - riaditeľka CSS
0907954773
riad itel@cssslnecnydom-po.vucpo.sk

e.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

31 721 079
2020524000
SK 2020524000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
SK61 1111 0000006620753027
Ing. Bohdan Kušvara - konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák - konateľ spoločnosti

Ing. Bohdan Kušvara - konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák - konateľ spoločnosti
051/7480531
kusvara@cmr.sk

Čl. II Predmet zmluvy

2.1. V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:
" ess "Slnečný dom" - oprava vstupu do zariadenia a chodníkov " podľa predloženej cenovej

ponuky zhotoviteľa zo dňa 25.9.2014. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za
ich uskutočnenie zmluvnú cenu podľa čl. IV tejto zmluvy.

Čl. III Čas a miesto vykonania diela

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do vykonania diela celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia
objednávateľom.

3.2. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. II., tejto zmluvy: 1.10.2014 -15.10.2014

Termín nástupu na realizáciu prác je podmienený odovzdaním staveniska do uvedeného termínu.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednáv.
túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

3.4. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolu pô o
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s pos utím
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z t jto mluvy.
Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predlži termí d ončenia
prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a o do 5 dní
odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.
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3.5. V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je zhotoviteľ oprávnený
prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávanie diela je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa
zápisom v stavebnom denníku O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenia
a dokončenie diela.

IV. Cena

4.1 Cena za dielo špecifikované v čl. II tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania
v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisova činí:

4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. II činí:

Cena prác celkom bez DPH:
DPH vo výške 20 % :
Cena prác celkom s DPH:

4941,64 �
988,33 �

5929,97 �

Cena prác celkom s DPH slovom: Pättislcdevät'stodvadsattíevät' eur a 97/100

4.3 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

4.4 Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve o
dielo.

4.5 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky
rovnaké pre celé dielo.

4.6 Dohodnutý rozsah diela môže byť rozšírený o ďalšie požiadavky objednávateľa, ktoré uplatní ako naviac
práce. Tieto budú riešené vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo.

V. Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za dielo na základe súpisu vykonaných prác a dodávok,
ktorý zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa.

5.2 Objednávateľ je povinný predložený súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť, resp. uviesť svoje
výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zhotoviteľom. Súpisy vykonaných prác potvrdené
objednávateľom a zhotoviteľom budú prílohou faktúry.

5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v
zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne
na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší
nasledujúci pracovný deň.

5.6 Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje
odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

5.7 Faktúra musí byť objednávateľovi, vrátane všetkých príloh, doručená v 2 originálnych vyhotoveniach.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zab z ečení
plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.

6.2 Objednávateľ je povinný písomne odovzdať stavenisko, v takom stave, aby nedošlo k naru o
zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela.

6.3 Odovzdanie staveniska bude uskutočnené protokolárnou formou na základe výzvy
termínom začiatku realizácie.



6.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a
dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

6.6 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

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

6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov
o ochrane pred požiarmi (OPP) a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).

6.9 V prípade potreby objednávateľ pred začatím prác zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti.

6.10 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska,
skládky, atď.

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

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa
stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a 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. Ak sa zistí pri
dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady
zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V
priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú
minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje
oprávnený pracovník zhotoviteľa.

6.14 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

6.15 Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.

6.16 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom,
podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí.

6.17 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a
dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním
diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie.

6.18 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o
odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia
plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom
protokole o odovzdaní a prevzatí so stanovením termínu ich odstránenia.

6.19 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených technickým zadaním,
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

6.20 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentá

6.21 K odovzdaniu a prevzatiu diela oboma stranami bude možné pristúpiť iba v prípade, že zrealizov
preukáže požadovanú účelnosť v zmysle bezpečného vjazdu a výjazdu z priestoru, kde bedielo
situované. Náklady spojené s uvedeným druhom preverovania účelnosti diela nesie objedn v . Spôsob
a podmienky zabezpečenia účelnosti diela nad rámec projektovej dokumentácie bu . predmetom
dodatku k tejto zmluve.



VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podkladov poskytnutých
objednávateľom, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.

7.3 Záručná doba na celé dielo je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na
zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí záručné listy, sa vzťahuje
záručná doba podľa týchto záručných listov.

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi
tretích osôb, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. mechanickým poškodením
alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie diela
pri jeho bežnej prevádzke.

7.5 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a
prevzatí s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie
objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

7.6 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou
formou u zhotoviteľa.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v zmysle bodu 2 tohto článku zmluvy
do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo
najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

7.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo
na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

VIII. Sankcie

8.1 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní S úhradou faktúry, zhotoviteľ si môže uplatniť úrok z omeškania
vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

8.2 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu ukončenia diela, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu
vo výške 0,03 % z ceny diela za každý deň omeškania.

IX. Vyššia moc

9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa
bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a
času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od
zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela.

10.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto i
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy:
a) dohodou,
b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia ustanovení tejto zmlu

zmluvných strán.



10.4 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
a) prekročenie lehoty zhotovenia diela uvedenej v čl. III tejto zmluvy o viac ako 30 dní.

10.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane
objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené a preukázané náklady.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným
zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

11.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených
obidvoma zmluvnými stranami.

11.3 Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch
zmluvných strán.

11.4 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie
zmluvy, druhej strane.

11.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer - rozpočet.

11.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia.

11.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť nadobúda podľa zákona Č. 546/2010 Z. z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej
stránke objednávateľa.

Zhotoviteľ

V Prešove dňa 30.9.2014 V Ľuboticiach dňa 29.9.20

Objednávateľ



KRycí LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviter

Centrum sociálnych služieb Slnečný dom _oprava vstupu do
zariadenia a chodníkov

ECO

Miesto Prešov

IČO IČDPH

Centrum sociálnych služieb Slnečný dom

C.M.R. Slovakia, s.r.o. SK202052400031721079

Rozpočet číslo Spracoval
I rl

ln
-
g

-.-G-e-rk-a-----,
'--------'

Dňa

125.09.2014

Počet

Merné a účelové jednotky

Náklady /1 rn.j. . Počet Náklady /1 rn.j. Počet Náklady /1 m.j.
- ------------------+---------------------

O; 0,00
-------------+----- -- ----- -----1--_ .._- ---

O: 0,00 :

Rozpočtové náklady v EUR

O·
c

0,00.

1 ;HSV
---l

A !Základné rozp. náklady
---r--..!.' --- ------1---;----:..------------- _..,..---

:Dodávky 0,00 13 ·GZS 0,00131 ,95 8' Práca nadčas
!----------------t-- .. ---- - - - ---I- -

4809,69 9 -Bez pevnej podl. 0,00 14 .Mimostaven. doprava : 0,00%i 0,00
-- I- - ----- ---t--------------------:- --------------------t---r--- o -------------------------------+---- ----j..-- -------- -- -----

!Dodávky .: 0,00 10 Kultúma pamiatka 0,00 15 :Sťažené podmienky : 0.00%: 0,00
•. - -- -- -.- - -- - -~ ---- -------- -- - - ---- - - - T - - - -- --- -- -. - _- --- - T - - - - - - - - - - - - - - -.---, Í'" - - - r - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"T ---- --- -:-- - -- - - - - - - - - - - - - ---

:Montáž : 0,00 11 0,00 16 .Vplyv prostredia 0.00%: 0,00

:Dodávky. .r - - ---------r--------. .
6 : Montáž 0,00 18 :VRN z rozpočtu . 0,00

:~:t~::~~·~~~?:::::::-::+---4-9-4-~:-:-:-+;:~::j:L~~~~~~sť-·-~----O.OO p~::E:~:,::yuJ ~:~~I

Projektant I::::;~~ď:::~'.:~~,.~:.....~
1?f!~U_f!1_~ _P9_dpis _
Objednávateľ

2;
---1----

.Montáž

4:
---I----------l-----------------I---

5 ;"M"

Q_~~U_f!1_~ _P9_c!p.l~____ _ _
Zhotoviteľ

Dátum a df)is

B :Vedľajšie rozpočtové náklady.Doplnkové náklady c
-- ..---+---------r----- ------------

0,00
----- - •. --r---------- -- - -----

17 ;Klimatické vplyvy : 0,00%: 0,00
------------------+---------r-------------------

---+--- - - - - - - - - - - - - - - -- ~- -- r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 :Cena s DPH (r. 23-24) 5929,97

Prípočty a odpočty

26 .Dodáv~y objednávatera 0,00
---r------------- -- -- ---- --- - ------- - ------ "--- - -~------- -- ----------1

27 Kízavá doložka 0,00
- r---- -. - -------- -- .----------------- ---- --. ------1----------

0,0028 -Zvýhodnenie + _
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ROZPOČET
Stavba: Centrum sociálnych služieb Slnečný dom - oprava vstupu do zariadenia a chodníkov

Objekt: JKSO:

ECO:
Objednávatel': Centrum sociálnych služieb Slnečný dom
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Spracoval: Ing. Gerka
Dátum: 25.9.2014

P.C Kód položky Popis MJ Množstvo Cena Cena celkom Hmotnosť
celkom jednotková celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 4941,64 44,550

113107141

Zemné práce

Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltové
do 50 mm, -0,09800t

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betón
hr. vrstv do 150 mm, -0,22500t

,
ho, hr. vrstvy

m2 ~700 267 186,10 0000

u prostého,

- m2 4,000 7.2 30,08_ 0,000

u prostého,
m2 12,000 1322 15864 0000

, z krajnikov
m 17000 1 8Qj_ 3060 0000

3, do 100

~ 4500 576 2592 0000

~ 6390 20,45 13068 0000
Om m3 10890 5,07 55211 0000- -
ením -~ 36300 062 22,51~ ~ 0000

63974 0000

2 113107231

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betón
~3::_...:.1.:..:13::..1:..:0:..:.7.:2.::;32=-+h:.:..r.'-..:.vrstvy150 do 300 mm, -0,500001

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka
~4"-1..:.1.:..:13:.:2:.::0:.::2:..:.1..:.1.:...1_Fa::;le:.:bo=obrubníkovstojatých, -0,14500t

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine
m3122201101

132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3

162601102

181101102

Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutn

5 Komunikácie 314946 35946, ,
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po

9 564851111 zhutneni 150 mm m2 54000 4,59 24786 15117

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z
10 573231111 cestnej emulzie v množstve od O, 50 do 0,80 kg/m2 m2 156000 1 10 17160 O 111

Betón asfaltový po zhutnení IUr. jemnozrnný AC 8 (ABJ)
11 577141212 hr.50mm m2 156000 1750 2730 OO 20718

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 05978 8604, ,
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. Ir.

12 916561111 C 10/12,5 s bočnou oporou m 71000 596 42316 6955
13 5922924500 Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá ks 71,710 1,84 13195 1,649

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez
14 979084216 naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km t 16196 1575 25509 0000

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu
15 979087213 vybúraných hmôt t 16196 15,41 24958 0000

Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom
asfaltovým akejkol'vek držky objektu

9266 0,000

9266 0000
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