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EUROVIA

;<VINc ?

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 2b.

(Obchodného zákonníka) v platnom znení

číslo: 4905.4060017MZA

él.l
r

2MLUVNÉ STRANY

1.1 ObjednávateF: Obec PoproČ
v

sídio: Skolská 2, 044 24 Poproč
v

štatutárny orgán: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce
IČO: 00 324 639
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 0404770001/5600

Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela:
Ing. štefan Jaklovský, starosta obce
Telefón/fax: 055/4668171, 055/4668169

1.2 Zhotoviteľ: EUROVIASK,a.s.
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditer a.s.

a podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dan čiš i n, obchodný riaditeF a.s.
a člen predstavenstva a.s.

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248A/

Dielo realizuje: závod Košice
ul. Osloboditerov 66, 040 17 Košice

Zástupca k rokovaniam vo veciach
zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint - riaditeľ závodu Košice -

osoba splnomocnená podpísaním zmluvy
technických : Ing. Slavomír GaŠpar, prevádzkovo-obchodný nám. závodu

Košice
y_

stavbyvedúci: Ing. Marián 2ažo- mob. 0908 774 063
v

ICO: 31 651 518
Dlč: 2020490274

V,

IC DPH: SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5025284698/0900
Telefón: 055/72 61 328
Fax: 055/72 61 330
Email: jana.fedorcova@eurovia.sk



čl. II.
f f *

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela vrozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa
vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa pre spracovanie
cenovej ponuky.

él. III.
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Oprava MK v obci Poproč - Požiarna ul.
v rozsahu a zlození podra ppžiadavky Objednávatera. Podrobný rozsah a druh prác je
uvedený v podrobnom rozpočte, ktorý tvorí prílohu zmluvy o dielo.

3.2 Vprípade požiadavky Objednávateľa, resp. v prípade naviac prác vzniknutých počas
realizácie diela budú tieto práce predmetom dodatku ktejto zmluve, v ktorom bude
upravená aj cena diela. Zhotoviter bude práce naviac realizovať až po obojstrannom
potvrdení dodatku.

čl. IV.
v

ČAS PLNENIA

4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. IH je: do 06-08/2014. Termín nástupu na
realizáciu prácje podmienený odovzdaním staveniska do uvedeného termínu.

4.2 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotovitera je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania
Objednávateľa s poskytnutim spolupôsobenia nie je ZhotoviteF v omeškaní so
splnenim záväzku.

4.3 V Prípade existencie nevhodných poveternostných alebo kfimatických 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 díela. Za
nevhodne poveternostné podmienky sa považuje nesplnenie podmienok podľa
prislušných EN, STN podľa ktorých sa budú realizovať jednotlivé druhy prác.

4.4 Objednávatef sa zaväzuje. že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými
touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.5 V prípade realizácie naviac prác bude v dodaťku dohodnutý aj termín ich reatizácie.

4.6 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry Je zhotovitef
oprávnený preruéiť realizáciu diela až do doby úhrady predmetnej faktúry. O dobu
tohto prerušenia prác sa predlžuje lehota na zhotovenie diela. Objednávateľ je povínný
uhradiť zhotoviterovi všetku škodu (najmä prestoje), ktorá zhotoviteľovi vznikne
následkom prerušenia prác, ako škodu, ktorá mu vznikne znovuobnovením prác po ich

y f

preruseni.
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čl.V.
CENA

511 ?^ľ?.5?-?h?t^eni_e predmetu diela v/°?f?^li?Lltl tejto zmluvy Je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z..

5.2 Cena za_zhotovenie diela v rozsahu podľa 61. III a rozpočtu je:
Cena bez DPH 20 177,93 EUR
DPH 20% 4 035,59 EUR
Celkom za stavbu s DPH 24 213,52 EUR

Podrobný rozpočet tvorí prílohu tejto zmluvy.

5'3 y/pnpadei žexobjedľávate1'odovzdá zhotoviterovi chybne vyspádované podložie alebo
[ltTrSlSivn^h^^ľp nÍ^1^ p?^fS..^eb^ľT:llva^T^I1utnen^_.l?o.dl??ie' vdôsledku
ktorých Zhotoviteľ použije (zabuduje) väčšie množstvo asfaítobetónu ako bolo
dohodnuté v zmluve, objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi všetko skutočne
zabud,ov_^né,m,nožstvo asfaltobetónu vtonách podľa normovej spotreby. Zhotoviter
^^^rfn^ŕľ^ľcfn^i^oY^^/ai?tL^elf.-.s^^r.t.ľf"l^yrľ.p!o^irr]aleo
ne,kvaNtn?T.i konštrukciami vozovky, ktoré sú zrealizované, resp. ich realizáciu si
zabezpečuje Objednávateľ.

^^^o^^{^^^ŕ^o^^^isi^,^^^^^?^^^^^e^^la,n^^05.4

pev"R a konečné množstvo Zhotoviteľ bude fakturovať konečnú cenu podra skutočne
zrealjzovaného rozsahu prác a podfa skutočne zabudovaného (použitého) množstva
asfaltobetónu.

5'3 ľ .°?n? bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v Čase
fakturácie.

5.4 ^^^^^^^0'^^^^^V^^^TtÍ^^^!^^í^^^^^^^^ŕ^!^i^^n^^^l^^^.^^>^.^^?^^^^.:^?|i ^^^1*^^
PS°mneJ.°b)ed"avky, obJednávatďa- Bez Pisomnej objednávky nie je Žhotoviteľ povinný
práce naviac vykonať.

5.5 Objednávateľ je povinný uzatvoriť so Zhotoviterom dodatok ku zmluve na zhotovenie
ľ.á^..n^vi_a.c-do ,15 dní od vystavenia písomnej objednávky na práce naviac. Ak
^^^T^^Í^^^Í^^ril^^'Í^^^^^^^al^^^^^+'^^^^^^^^ti^? l^^^n^?^^^^-.!^. ^^-^Í.^?^: ^^.:-^ľ^1^
zhotoyiter.Je °Prävneny vyfakturovať práce naviac len na základe písomnej objednávky
na prace naviac.

5-6 práce"naviac budú ocenené Podra Jednotkových cien uvedených v rozpočte. Ak je
prTdrnetomJ?r?c.naviac taky typprác:ktoré nie sú °bsiahnuté v rozpočte, cena za tieío
^Í^ ^^LČL^^^ľ^??.^t^^^T^^ll?^ľTd?Jlde'..?_h,o^ite takého práce
^fhr?L^d^i!^^!'!<^^S,ŕ!,^n<llvi?^IT^^1 ľt.f^S.CSe^a-.p.?^^k?OLé sú SVC?J?^ povahou
najbližšie vykonaným prácam alebo podra obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác.

čl. VI.
r_

PLATOBNÉ PODMIENKY

61  ^,?rl^^rTI7^?ľ..:^r ?"h?*t?.Tn.ŕj.difla.^r^-?^.-^ákl_T?e Jednotlivych (čiastkových)
faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví vždy po ukončení kalendárneho mesíaca, v ktorom sa
fakturované prace realizovali Pre vystavenie čiastkových faktúr nie Je potrebné
odovzdanie diela (fakturovaných prác) Objednávateľovi. PrÍlohou čiastkových faktúr je
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^?^ľ,iLV?,c!yA^^!eÍO-.^ľluv^ nKLJIe.=UYedené inak' °bÍednávater níe je oprávnený
požadovať v dôsledku vád zľavu z ceny diela.

715 ?_hotľ/itT_r_ ?a ^äzuj?,2ačať.? odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v
-^t^i^ ^l^.--dm n^uplatneniaoprévnenej reklamácie Objednávateľa a vadyodstránif. Term'in odstrá'n'enia
vád sa dohodne písomnou formou.

7-6 ^-.?^?<ľ^?.eLr?erTf<lanľ)yal ^avné vady a nedorobky bezodkladne zaniká jeho
právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

čl. VIII.
PODMIENKYVYKONANIA DIELA

81 ^lÍ^^L^kJ^T^L ^^d^L^zh?íovít.eľ^yi staverlisko Pre vykonávanie
stavebných prác zbavené práv tretích osôb v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.

8'2 ?"b^1^?fLJ^PO-VÍ.?n.Y_OCIOVZ.dať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na
ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

8-3 ?^^v?!TLi^d.T/^Í.ZJ???o^itTroYi.>prLodovzdaní staveniska' vytýčené základné
smerové a výškové body. Objednávater súčasne presne vymedzí hranice staveniska.

84 ^^^^l\^^^^^o^^l^J^^^^n^^^^^.^^^zem^
^d^l^riľifiľi^k^^t^hkt^LTi 'ľ'i^ÍÍäL^ s<t^n,!?^ ?? oiítel_ľ?? P
^^^SC^.a=^ew^Y^r^^ S"6."!!?-zhotoviter nezodpovedá 2a.^y -P-^né treÍ.m osobam;
^^,^S ^^ÄOTOlLdo"mentáaou a'ebo nes"ipríkazmi ObjednávateFa. Za takéto škody zodpovedá Objednávateľ.

8.5 Objednávatef zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude
rušeny neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviter odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho Činnosti.

8'8 ????I1?^at-.T!,_zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov Štátnej správy, potrebné pre
vykonanie diela.

8'9 ^^iÍ^J^^?v^2yjiTf,ť.*s-tfľ^?3iL??ľ^f ?-r!slľšnYmi náležltosťami>do ktorého sa
.b^=LT^s";r"s""-s^.m!^smíM*postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok'vykonávaných prác od
projektu.

8.10 obJednavater JR povinný kontrolovať obsah denníka akzápisom pripájať svoje
stanoviská.

8-11 ^-li ?bJednávater !1?,sl?hl?sí s vykonanym zaznamom Zhotovitera v stavebnom denníku,
i1^j3^0^a.yyja(?riť do 3 pracovnych dnľ Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak sa
?S^n^^Ín^ÍS^^TJn^^wkn^Th^ľlo^ľ ^^^^eľľí^-^^i"L?^_.s nimi nevysloví výslovný písomný nesúhlas, má sa zo to, že so záznamom súhlasí
a nemá voči nemu výhrady.
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8'12 ?Í!il?J^i-ľoY,Tluie-za.?adne.vykonané azhotovené aJ vpripade, že má drobné vady a
nedorob^ktore samé osebe aniv sp°jeni s inymi nebrá"" "adnemu užívaniuaľebo
plynulej a bezpečnej prevádzke diela.

8-13 ?ľrtc^8Lvyzv? °bJednávatera na Prevzatie a odovzdanie diela. Vprípade, že
,?^(?ľ^tTL^.m-!?n?fJ)-od?ísať ?á?^ ?^ ° Prevzatí. a odovzdaní cliela beztóho, aby
:=^eJ-^e"od'.frektory ^°,"epreber. alebo-sa
nedostaví na prevzatie a odovzdanie diela, má sa za to, že dielo bolo riadne zhotovené
^^^^^zät605Matefom ato dnom.,ktory ŕ.uvede^vovyzve
Zhotoviteľa na prevzatie a odovzdanie diela ako deň odovzdaniadiela.

8.14 í^toróadl'^l°^aeks1' val^i^^'op^l^dt^eaj^)r^alte ^!^ ^r^^dľensi'mo^r^á^flprevzatí diela s odôvodnením prečo dielo
odmieta Prevziať, inak sa má zato, že dielo nemalo v čase odovzdania a prevzatia diela
žiadnu vadu.

8.15 Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj v prípade, že dielo má drobné vady a
^^!.?,Ii^ľyiL/,k!ľt^f:IT!T-(:)^T.^e aľ_í.v ^)OJ. [s ,y nRbránia ''iadnemu užívaniu aiebo
^^J<a ^Í^ä^Í ^r^^dzÍtedÍ^s?S^v^dmien^di^Iľi^yoSľí'r^e^.

8'16 y^LÍ^ ^^o-rľÍk^lT-zhotovÍt_er.,povi?r?y odstrániť v dobe stanovenej vzápisnici
oodo^^evzatí ^la.avpripade vád-a nedorobkov, ktoré sa p^via-aí'po
odovzdaní diela v záručnej dobe.

8.17 Objednávateľ je v prípade vád a nedorobkov oprávnený žiadať len odstránenie vád
a nedorobkov a nemá nárok na zFavu z ceny diela z dôvodu existencie" vad
a nedorobkov.

8'18 y^í,T^I?^L!T!?-.^d.^l!?a.v..l<^al!tT'/o?Rahu a Parametroch diela stanovených touto
zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

8.19 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

čl. IX.
v_

ZMLUVNÉ POKUTY

9' ^li;^^t.?^ilTr;-.nT???v^d.á. diejo.uv6?ené. Y čľ llf.v termíne uvedenom včl. IV,
Objednávateľ je oprávneny požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z

?en^uv^eneJ v.bc?dT 5'2^z.DPH za každý déň omeškania,- maxi'málnedo výšky~10'%
z celkovej ceny diela bez DPH.

9.2 ^l^^'^>t'u^teTOn^ýl^Íi,(Ílk'^uďžlle^jo^n^l.^nl°^díedä'^lrIli'Íš^il^tiť zhot°viter°vi
čl.X. -.I

> Tf

VYSSIA MOC

10-1 ^T ;^ely><Í?Ítf.. ZT!ľ,vy..-.?a_za.vyš?'u ľloc považuiú PríPady. ktorénie sú závislé,
ani ich nemôžu ovplyvnif zmluvné strany, napr. vojna/mobilizácia, povstanie;
živelné pohromy, nepriaznívé počasie atď.
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10.2 O dobu trvania vyššej moci sa predlžuje lehota na dokončenie díela. Existenciu vyššej
moci oznámi Zhotoviter Objednávateťovi. Pokračovanie v prerušených prácach ako aj
nový termín ukončenia prác si dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom.

čl. XI.
/

OSTATNÉ USTANOVENIA

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostíivosťou.
Zaväzuje sa dodrzíavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi ObjednávateFa,
pokynmi ObjednávateFa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmiuvných strán
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1 majú vplyv na predmet atebo termín splnenia
záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny.

11.3 Zhotovitef j'e vlastníkom zhotovenej veci až do úplného zaplatenia celej ceny za dielo
ajeho prevzatia Objednávaterom. Vprípade nezaplatenia ceny za dielo Objednávateľ
nemá právo zhotovené dielo užívať. ZhotoviteF odovzdá príslušné certifikáty a atesty
ObjednávateFovi po zaplatení ceny diela.

11.4 ZhotoviteF je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že Objednávatei' bude
v omeškaní s úhradou jednotlivých faktúr (Ďo len jednej faktúry).

1.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak ObjednávateF opakovane porusuje
povinnosti ustanovené touto zmluvou.

11.6 V prípade odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ nárok na úradu všetkých prác, ktoré
zhotovil do dňa odstúpenia od zmluvy.

61. X<.
r v f_

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiterne, zmluvné strany si
zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.

12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

12.3 Ak nie je možné doručiť akúkoh/ek pisomnosť pódra tejto zmluvy adresátovi na adresu
jeho sídla uvedenú vtejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť
prevziať, považuje sa pisomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa
nedoručenej písomnosti späť odosielateFovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučene.

12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých ObjednávateF aj Zhotoviteľ
obdržia po dve vyhotovenia.

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

7
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12.6 Táto zmluva^nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
aúčinnosť jeden deň po jej zverejnení webovom sídle objednávatefa v súlade s § 5a zák. č.
?l1/?^?nŽi ^IÍľ^?T.fi.nst^ei<J^orrn?CILam-v-znen.1 nes*<orslc^ Preclpisov a podfa § 47a
zák. á 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Poproči dňa <? Ť ^r. /'í?/^ V Košiciach dňa 27.05.2014
k

Za Objednávateľa: v^.ŕ Za Zhotoviteľa:
c <p

^ .0f^
w^ '"ä^o íyr> c:

^ to
^ ^ ^
r% Y *-

'o*tefarí k >, Ing.RótíértŠingfly.I* ie
*osta obce 1 generálny riadM'

a podpredsedajsredstavenstva

Ing. Jurajl/Dančiéín
obchodn^ riaditeF
a člen pŕedstavenstv^

4

EUROVIA//vinci

EUftOVlASK.u.
OslobodtoTov66
(XOlTKofitee

8
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KRYCÍ LIST R02POČTU
.*^

Názovstavby Oprava MK v obcl Poproč JKSO
>

Názov objektu Požtarná ulfca 1.
EČO

,1
í;

Miesto T

IČO IČDPH

ObjednávateT obec Poprofi

Projektant

Zhotoviter
1

Spracovat

Rozpočet číslo Dňa

12.05.2014

^ _^,^1
Memé a úéelové jednotky

PoCet PočetNáklady/lm.j.; NáMady'l 1 m.Í. ; počet ; Náklady /1 m.j.
r I-

ro 0,00 o 0,00 o 0.00
Rozpoétové náklady v EUR

-tA jZákladné rozp. näklady B [Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové näkladyr r r T- r

L1; HSV ;Dodávky
/~

17 103,66 8 'Präcanadčas 0,00 13 ;Zanad. stavenlska
r r

0,00
r2 : Montáž 3 074,27 9 jBez pevnej podl. 0,00 14 jMimostav. doprava 0,00r r r r
r3 ;PSV ;Dodávky 0.00 10;Kultúmapamia a 0,00 15[0zemnévplyvy

ŕ,

0,00:r r r r ^4 .Montäž 0,00 11 0,00 16 [Prevádzkové vplyvy 0.001r -T
r r - .. - -.^f5 ;"M" ;Dodávky 0,00 17'Ostatné 0.00r

6 ' Montáž 0,00 18;VRNzrozpoäu o.oo!r r r 1

7 ;ZRN (r. l^) 20 177.93 12;DN(r.8-11) 19 ;VRN(r. 13.18) 0,00r - r r
20'HZS 0,00 21 [Kompl. ännosť 0,00 22;0statnénäklady 0.00 i
Projektant

D Celkové náklady 1

r 1

23jSa6et7.12.1B.22 20 177,93 i4r - -

DáhjmapodBls Peäatka 24;DPh 20,00% z 20177,93 4 035,59 ,
Objednávater -^r

25 ;CenasDPH(r. 23-24) 24213,52

;Pripo6ty a odpočty
páhimajiodRfs Peäatka
Zhotovitef 'Í^T^ -Iru'?"Si VSA žŕfDodávky zadávatetaJl

0,00,s."cá'

w^^p ,r - -
i

/. r . 'l

EĽROyíASÍ^aA, 27'Kfeavádoložka 0,00)í

Osioboditeto/66 r - - r - - .. ...j

Dátum a podpis Peäatka (W117Koätee 28 'Zvýhodnenie + - 0,00

Strana 1 z 1
SpncOTairf *y*tímwnC M<ROS |*n, trt B4V70T 10 11
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ROZPOCET
Stavba: Oprava MK v obcí Poproč
Objekt: Požiarná uďca

Objednávateľ obec Poproč
Zhotovíter: Spracoval:
Miesto: Dátum: 12.5.2014

^

Množstvo Cena Hmotnosfč. Kód položky Popis MJ Cena celkomcelkom jednotková celkom

HSV Práce a dodávky HSV 20 177,93 295,863

5 Komunikácie 19 210,14 295,839
Výrovnanle povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnenlm

572753111 doterajSích krytov a^altovým betáriMn 126.000 66^8 83S2.54 129,742
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenfrom z cestne)

2 573231111 emulztevmnoSstveoäD, 50 dp 0^0 Hgtoiž m2 1 248,000 0.2B 349,44 0.886
Betän asfallový po zbutnent t.tr. strednozmný AC 11 (ABS)

3 577141112 alebo hrubozmnýJABHJJir^Qmm m2 ^248^00 8,42 10 508,16 16S,2igj

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 349,44 0^025
Oôistenie povrehu krytu alebo podkladu asfaltového,

4 938908411 betónovéhoalebo dläzdeného saponátovým rcKtokom m2 1 248.000 0.26 349.44 0,025

99 Presun hmôt HSV 618.35 0.000
1

Presun hmôt pre pozemnú komunikádu a (etisko s toytom
5 998225111 asfattovým akej^vek dfžky o&fektu 295,663 2.05 618.35 o,pool

ts;

Celkom 20 177,93 295,863 ŕ

^
[Í
1ŕ
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