
Zmluva o dielo č.: 2/2019 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 
(ďalej len „zmluva") 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zriadená: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Obec Závod 
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 
Právnická osoba 
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
Ing. Peter Vrablec 
00310158 
2020380131 
nie je plátcom DPH 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

Zástupca oprávnený jednať vo Ing. Peter Vrablec 
veciach technických 
Telefón: 0903 751 275 

ďalej len „objednávate!"' 

1.2. Zhotoviteľ 
1.2. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať vo 
veciach technických: 
Telefón: 

KREA TOR ATELIER, s.r.o. 
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 
Právnická osoba 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1., 
Oddiel: Sro, vložka č. 50974/B 
Roman Michálek 
44 023 189 
2022 5800 65 
SK 2022 5800 65 
Tatra banka, a.s. 
SK24 1100 0000 0029 2584 7835 
Ing. Jozef Krajčovič 

0918 647 890 
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 

II. 



Úvodné ustanovenia 
2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky 

realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
predmet zákazky: ,,MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod ". 
Objednávateľ vyhlásil verejne obstarávanie Výzvou č.12538 -WYP, 
zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 180 zo dňa 11.9.2018 

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj 
zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci 
predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto 
zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob 
realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže. 

III. 
Predmet zmluvy a účel zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác v rámci 
realizácie diela na zákazku s názvom „MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ 
Závod„ 

Podklady pre uzavretie zmluvy : 
Projektová dokumentácia stavby, ktorá je zhotovená zodpovedným 
projektantom arch. real, s.r.o., sídlo: Kríková č. 10/B, 821 07 Bratislava, 
prevádzka: Na križovatkách č. 27 / A, 821 04 Bratislava 
Ponuka zhotoviteľa (uchádzača) vo verejnom obstarávaní, 
Súťažné podklady vo verejnom obstarávaní. 

3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou 
projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou 
diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke 
zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela 
(súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za 
správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. 
Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho 
jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a 
certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých 
doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných 
zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými 
relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti, 
ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve, nemá žiadne 
otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto 
nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť, a/alebo ktorá 
by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, 
že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový 
priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil. 
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3.3 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa 
výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej 
organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo 
charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich 
potreba obvykle vyplýva z povahy diela. 

3.4 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas 
ukončené dielo bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených 
v tejto zmluve zaplatí cenu diela. 

3.5 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou 
a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako 
aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými 
aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej 
správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v 
tejto zmluve a jej prílohách. 

3.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu 
a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie 
uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo 
a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, všeobecného nariadenia 
vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok 
v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. 
Dielo bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ 
v programovom období 2014 -2020 z Operačného programu : Integrovaný 
regionálny operačný program č. Z-302021 IO 18-221-1 O a z vlastných finančných 
prostriedkov objednávateľa. 

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu 
potrebnú na začatie výstavby vrátane stavebného povolenia najneskôr do 1 O dní 
od podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Prevzatie projektovej 
a inej dokumentácie potvrdí zhotoviteľ objednávateľovi podpisom poverenej 
osoby zhotoviteľa. 

3.8 Predmetom zmluvy je aj po vykonaní diela vyhotovenie a odovzdanie 
nasledujúcej dokumentácie: 
a) stavebný denník pre všetky stavebné objekty diela, 
b) zápisy o kontrole prác na častiach diela zakrytých v priebehu realizácie 
prác, 
c) zápisy o revíznych a prevádzkových skúškach, 
d) certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom 
jazyku, týkajúce sa diela a jeho častí, 
e) porealizačné zameranie diela, 
f) projektovú dokumentáciu skutočného zhotovenia diela v dvoch 
vyhotoveniach, 
g) energetický certifikát budovy. 

3.9 Záväzok zhotoviteľa k zhotoveniu predmetu diela podľa tejto zmluvy zahrňuje i 
jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i nepredvídané práce, ak ich 
realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto zmluvy a zmluvné 
strany ich písomne odsúhlasia vo forme dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je 
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povinný navrhnúť a realizovať také technické opatrenia, ktoré zabránia 
znehodnoteniu vykonaných prác počas realizácie ďalších objektov stavby. 

3.10 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli 
objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby 
nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré 
mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. 
Do ceny sú zahrnuté aj všetky prípadné práce, ktoré nie sú jednoznačne 
špecifikované v projektovej dokumentácii, ale ktoré by mal zhotoviteľ na 
základe svojich odborných znalostí a skúseností predpokladať, nevzťahuje sa 
to na naviac práce. 

3.11 Predmet tejto zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného diela, prípadne jeho 
časti do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prípadných 
prevádzkových, zaťažkávacích a komplexných skúšok a odovzdanie 
príslušných dokladov (návody na použitie, atesty, certifikáty, vyhlásenia zhody 
ES (CE) výrobkov najmä stavebných) a technologických zariadení, ďalej 
zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy a 
ďalšej činnosti súvisiace s predmetom diela. 

3.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil 
so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela 
a v tejto súvislosti, ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve 
nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady 
a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť 
alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ 
vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal 
dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa 
podrobne oboznámil. 

3.13 Dielo, ktoré je uvedené v tejto zmluve o dielo v Čl. III . bod.3.1 bude 
financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ 
v programovom období 2014 -2020 z Operačného programu: Integrovaný 
regionálny operačný program č. Z-302021 IO 18-221-1 O a z vlastných zdrojov 
objednávateľa. 

IV. 
Miesto, čas a spôsob plnenia 

4.1 Miestom plnenia je: ZŠ s MŠ Závod, Sokolská 81, 908 72 Závod 
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy vymedzený v článku III. do 

12 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska 
objednávateľom v lehotách podľa Harmonogramu stavebných prác (Príloha č.3 
tejto zmluvy). Harmonogram stavebných prác je možné zmeniť iba z 
odôvodnených príčin a po písomnom súhlase objednávateľa a zhotoviteľa 
číslovaným dodatkom k zmluve. 

4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác 
a má za následok predÍženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác. 

4.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím 
diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 
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pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré 
budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku 
odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné 
k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo 
sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané. 

4.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom 
termíne. 

4.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, 
ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej 
plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym 
predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ 
nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo 
jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku 
v čase vzniku záväzku predpokladať.Za zásah vyššej moci sa považujú 
okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení zmluvy, za ktoré sa považuje najmä 
vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie 
archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu 
vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a 
nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia 
výkonu diela. Za zásah vyššou mocou sa nepovažujú prekážky, ktoré vznikli 
v dôsledku hospodárskych pomerov povinnej zmluvnej strany ako aj nízkej 
teploty počas zimných mesiacov. 

4.7 Zmluvná strana, dovolávajúca sa vyššej moci, je povinná tak učiniť bez 
zbytočných odkladov, najneskôr do 15 kalendárnych dní, odo dňa, kedy sa 
o existencií vyššej moci dozvedel. 

4.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 
o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne 
informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na 
diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný 
okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym 
predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky 
mozny. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá 
objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za 
nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. 

4.9 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa 
automaticky ( t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú: 
a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto 
zmluvy, 
b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo 
z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný 
s objednávateľom písomný protokol, 
c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu 
vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo 
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poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti 
musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol. 

v. 
Cena za dielo 

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a 
záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela. 
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 299 273,19 eur 
5.1.2 sadzba 20 % DPH 59 854,64 eur 
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 359 127,83 eur 
(slovom: tristopäťdesiatdeväťtisíc stodvadsaťsedem eur a osemdesiattri 
centov). 

5.2 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je prípustné len v prípade jej odsúhlasenia oboma 
zmluvnými stranami, pričom všetky ďalšie výdavky s tým spojené budú hradené 
priamo Objednávateľom, a teda nebude ich môcť zahrnúť do oprávnených 
výdavkov v rámci žiadosti o NFP. 

5.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa 
podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej 
projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny prác 
uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na 
riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia. 

5.4 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác 
a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom 
prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné 
ceny určené podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a 
dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena 
dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný 
predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie. 

5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so 
zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a 
administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na suvrsiace plnenia 
vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov 
a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú 
realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela. 

Vl. 
Platobné podmienky 

6.1 Cena za zhotovenie diela uvedená v čl. V. bod 5.1 a násl. tejto zmluvy bude 
hradená čiastkovými štvrťročnými faktúrami na základe odsúhlasených 
skutočne vykonaných prác. 

6.2 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 60 dní odo dňa doručenia 
faktúry objednávateľovi, z dôvodu hradenia ceny za dielo na základe zmluvy o 
poskytnutí NFP. Faktúry budú uhradené zhotoviteľovi bezodkladne po pripísaní 
finančných prostriedkov NFP na účet objednávateľa. V prípade neuhradenia 
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faktúr v lehote splatnosti z dôvodu nepripísania finančných prostriedkov NFP na 
bankový účet objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie 
diela a je povinný pokračovať v realizácií diela v súlade s ustanoveniami tejto 
zmluvy. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti 
faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam. 

6.3 Vykonané práce podľa čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať 
po odovzdaní diela, resp. časti diela v stanovenom termíne bez vád a 
nedorobkov na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného a potvrdeného 
stavebným dozorom objednávateľa, v ktorom je potrebné presne dodržať 
terminológiu podľa projektovej dokumentácie (názov stavby, označenie 
stavebnej časti, atď.). Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pri čiastkových 
faktúrach za každý štvrťrok najneskôr k 1 O. dňu mesiaca po uplynutí 
trojmesačného obdobia . Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných 
prác na odsúhlasenie stavebnému dozorovi objednávateľa najneskôr 1 O 
pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor 
objednávateľa je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 1 O 
pracovných dní od jeho obdŕžania. V prípade, ak súpis vykonaných prác 
obsahuje chyby, stavebný dozor objednávateľa ho s presným definovaním 
chýb resp. nedostatkov vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak stavebný 
dozor objednávateľa do 1 O pracovných dní od obdŕžania súpisu vykonaných 
prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým 
súpisom vykonaných prác súhlasí. Na základe odsúhlaseného a potvrdeného 
súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru. 

6.4 Faktúra aj so všetkými prílohami bude zhotoviteľom predložená 
objednávateľovi v originálnych vyhotoveniach v počte 5 ks. Neoddeliteľnou 
prílohou k vystavenej faktúre je elektronická a tlačená verzia súpisu skutočne 
vykonaných prác v rozsahu: krycí list, rekapitulácia a položkovitý súpis 
vykonaných prác a neoddeliteľnou prílohou je aj CD nosič, na ktorom je 
podrobná fotodokumentácia preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných 
prác, dodávok a materiálov, ktoré sú v súlade s položkami schváleného 
rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé: 
a) typ výrobkov alebo materiálov, 
b) ak ide o zabudované materiály, tak jeho spôsob a zabudovanie do diela. 

6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a požadované prílohy podľa 
bodov 6.3 a 6.4 tejto zmluvy. Zároveň zhotoviteľ je povinný uvádzať na faktúre 
pre spresnenie identifikácie realizovanej platby zo štruktúrovaných fondov udaj 
ITMS2014 kód projektu 302021 IO 18, názov projektu MŠ - prestavba a 
prístavba k ZŠ s MŠ Závod. 

6.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť 
faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 10 dní od jej prevzatia. Nová 
lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo 
doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. 

6.7 Hotové dielo bude vyfakturované konečnou faktúrou ako celok, kde budú 
odpočítané jednotlivé čiastkové faktúry. Pred vystavením konečnej faktúry 
zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu podľa bodu 8.1 
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tejto zmluvy Splatnosť konečnej faktúry je do 60 dní po jej doručení 
objednávateľovi. 

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

6.9 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na 
základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný 
pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty 
použitých materiálov. 

6.1 O Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho 
konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa. 

6.11 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle 
ustanovenia § 54 7 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti 
DPH, cla, dovoznej prirážky. 

6.12 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby 
musí byt' stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87 /1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách. 

6.13 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe 
preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom 
vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi, 

6.14 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú 
kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, 
vrátane faktúry zhotoviteľa vystavenej objednávateľom za účelom financovania 
ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany 
príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania 
objednávateľa s úhradou takejto faktúry zhotoviteľ mať nárok na úhradu úrokov 
z omeškania. 

6.15 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. 
nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského 
orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a 
iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom 
fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávateľa 
zhotoviteľovi. 

6.16 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu na dielo. 
6.17 V prípade nerealizovania diela vôbec, nevznikne zhotoviteľovi právo na 

vystavenie faktúry objednávateľovi. 
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VII. 
Zmluvné záruky 

7 .1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ 
zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní 
stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej 
kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných 
zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite 
požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, 
STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade 
s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, 
nevynímajúc pokyny objednávateľa. 

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti 
objednávateľa. 

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, 
vrátane použitých materiálov, v dÍžke 60 ( šesťdesiat ) mesiacov odo dňa 
podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov 
a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku 
kratšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dÍžke uvedenej 
výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov. 

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo 
k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku 
záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo. 

7.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. 
j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady 
diela, za ktoré zodpovedá. 

7.6 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie 
obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v 
poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole 
o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu vád sa tieto uvedú v protokole, 
pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní 
od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť protokolárne 
zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej 
lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby, na náklady zhotoviteľa. 

VIII. 
Postup a organizácia práce 

8.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v dvoch 
vyhotoveniach. Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej 
dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela 
objednávateľovi. 

8.2 Schválenie odchýliek a zmien projektu objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa 
zodpovednosti za technicky správne prevedenie diela, za jeho úplnosť a za jeho 
súlad so všetkými platnými predpismi a technickými normami. 
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8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný 
prevziať stavenisko najneskôr do 1 mesiaca od podpisu tejto zmluvy. 

8.4 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za 
najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, 
zmluvných termínov, harmonogramu, dohôd o postupnom dokončovaní diela, 
koordinácii prác s ďalšími subdodávateľmi a súbežnej prevádzky objednávateľa. 
Pri zabezpečovaní postupu prác je zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené 
záujmy susedov v mieste zhotovovaného diela. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku z tejto zmluvy udržovať 
všeobecný poriadok na stavenisku a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad 
udržovať čistotu príjazdových ciest na stavenisko, udržiavať ich neustálu 
prejazdnosť vozidlám tretích osôb. Je povinný na svoje náklady denne 
odstraňovať z pracoviska všetky odpady, obaly a nečistoty vzniknuté pri jeho 
práci a zhromažďovať ich na mieste, ktoré určí objednávateľ a následne ich na 
vlastné náklady zlikvidovať. Pri nesplnení tejto povinnosti je objednávateľ 
oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby na náklady 
zhotoviteľa zo zádržného. Neplnenie uvedených povinnosti objednávateľ bude 
považovať za hrubé porušenie zmluvy. 

8.6 V prípade ak sa zhotoviteľ rozhodne zadať určitý podiel stavebných prác na 
stavbe inej osobe (subdodávateľovi), písomne, min. 5 pracovných dní vopred 
pred nástupom subdodávateľa , oznámi túto skutočnosť objednávateľovi a 
predloží doklad navrhovaného subdodávateľa, ktorý ho opravnuje 
uskutočňovať predmetnú časť zákazky a zmluvu s subdodávateľom vo 
forme originálu alebo overenej kópie. Takýto subdodávateľ musí spÍňať 
podmienky podľa § 32 ods. l zákona o VO. Jeho schválenie je podmienené 
vydaním písomného súhlasu objednávateľa. 
Objednávateľ od prevzatia písomného oznámenia od zhotoviteľa a po 
preskúmaní predložených dokladov od subdodávateľa, písomne, do dvoch 
pracovných dní, oznámi zhotoviteľovi súhlas alebo nesúhlas. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela 
nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť. 

8.8 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia 
staveniska je zahrnuté v cene diela. 

8.9 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 
zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje 
od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie. 

8.1 O Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných 
záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte 
zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov 
prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním 
a prevzatím diela. 

8.11 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 
8.12 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byt' vždy prístupný 

zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 
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8.13 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy 
v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich 
výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného 
denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť 
vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 
denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, 
spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej 
správy. 

8.14 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo 
ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu 
zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko. 

8.15 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade 
potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným 
zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti. 

8.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú 
ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 
pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný 
umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady 
s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na 
ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak 
účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol 
odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej 
kontroly. 

8.17 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred 
vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom 
stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je 
zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je 
povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam 
o vykonaných skúškach. 

8.18 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. 
Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim 
a stavebným dozorom objednávateľa nemôžu mať charakter zmeny zmluvy. 

8.19 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu 
prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov 
subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého 
jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ 
je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk 
bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. 
o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia 
vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, 
normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, 
že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje 
sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov 
objednávateľa a/alebo tretích osôb. 
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8.20 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 
mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným 
štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj 
objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych 
opatrení. 

8.21 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore 
s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými 
prácami. 

8.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť 
všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

8.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, 
ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ 
minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný 
termín. 

8.24 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác na stavbe musí zabezpečiť plynulosť 
prevádzky ZŠ a MŠ a nesmie svojou činnosťou ohroziť bezpečnosť 
pracovníkov a detí, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah 
a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je 
zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom a riaditeľkou školy 
vopred. 

8.25 Ak príde k zmene stavby vedúceho zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť 
okamžite oznámiť objednávateľovi. Nový stavbyvedúci musí spÍňať podmienky 
súťaže v zmysle súťažných podkladov ako pôvodný stavbyvedúci. 

8.26 Objednávateľ má právo vykonať kontrolu požitia alkoholických nápojov u 
ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa a jeho subdodávateľa . Pri zistení požitia 
alkoholického nápoja má právo takéhoto pracovníka zo stavby vykázať. 
Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinní takúto vykázanú osobu 
bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo 
k narušeniu plynulosti prác. 

IX. 
Kontrola uskutočnenia diela 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť počas piatich rokov od účinnosti tejto 
zmluvy výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami a to kedykoľvek 
počas trvania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
IROP-Z-302021 IO 18-221-1 O, ktorú uzavrel Objednávateľ ako príj ímateľ 
s poskytovateľom Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava 26, v zastúpení Bratislavským 
samosprávnym krajom, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava a to zo 
strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a 
podpore poskytovanej z fondov Európskej ume v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom 
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finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných 
podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas 
všetku potrebnú súčinnosť. 

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom 
prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa. 

9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu 
výkonu prác požadovať , aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo 
vykonával riadnym spôsobom. 

X. 
Povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP a OPP 

10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú 
zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích 
strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, 
t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške 
poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo s 
DPH. 
Poistenie: 
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi k termínu prevzatia staveniska platnú 
poistnú zmluvu alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu 
podnikateľa pre prípad vzťahujúci sa na zodpovednosť za škodu na 
majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane 
stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva 
pre objednávateľa a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 
predstavujúcej 100% ceny za dielo v EUR s DPH. 

10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia: 
10.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) - zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhlášky č. 
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov prevádzať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou 
práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa 
- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, 
prašnosť, emisiu exhalátov zo spaľovacích motorov. 
zákona č .. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a od nich sa odvíjajúcich 
predpisov, ako i ostatných predpisov BOZP a OPP, 

b) vybaviť' svojich zamestnancov ako aj zamestnancov poddodávateľov 
príslušnými OOPP a zabezpečiť ich používanie. Nedodržanie tejto povinnosti sa 
bude považovať za hrubé porušenie zmluvy, za čo môže objednávateľ stanoviť 
pokutu 50,- € za každý prípad zistenia 
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c) pred prvým vstupom na pracovisko objednávateľa zabezpečiť v, spolupráci s 
jeho prevádzkovým úsekom, výkon vstupnej inštruktáže BOZP príslušných 
zamestnancov na podmienky objednávateľa. 
d) Zhotovitel" je povinný označiť pracovné odevy všetkých svojich zamestnancov 
ako aj zamestnancov poddodávateľov pohybujúcich sa v areály ZŠ a MŠ 
objednávateľa s názvom svojej firmy tak, aby toto označenie bolo zreteľné a 
trvalé. Nedodržanie tejto povinnosti sa bude považovať za hrubé porušenie 
zmluvy, za čo môže objednávateľ stanoviť pokutu 50,- € za každý prípad zistenia 
e) zhotovitel" je povinný predložiť minimálne 1 pracovný deň pred prvým 
vstupom do areálu ZŠ a MŠ objednávateľa, riaditeľke školy zoznam 
zamestnancov, ktorí budú pracovať na stavbe s uvedením mena a priezviska, 
dátumu narodenia čísla OP, doby pobytu a ŠPZ vozidiel, pre ktoré požaduje 
zhotoviteľ vjazd a vstup do areálu školy. Tento zoznam je zhotoviteľ povinný 
v priebehu prác aktualizovať pri každej zmene a v lehote I pracovný deň 
predkladať riaditeľke školy. 

10.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že rešpektuje nižšie uvedené postihy za požitie 
alkoholických nápojov, porušenia zákazu fajčenia, resp. používania iných 
omamných prostriedkov zamestnancom zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z 
interných predpisov školy. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za 
hrubé porušenie zmluvy 

10.4 Zistenie hmotnostnej koncentrácie alkoholu u zamestnanca zhotoviteľa v dychu 
nad 0,15 mg/1 
a) pri prvom priestupku zamestnanca sa vydá pre zamestnanca zákaz vstupu do 
areálu školy, resp. a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo 
výške 100 EUR (sto eur), 
b) prípady odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške sa budú posudzovať ako 
záväzné porušenie pracovnej disciplíny a bude sa postupovať podľa 
predchádzajúceho písmena. 

10.5 Zistenie použitia omamných prostriedkov v prípade zistenia použitia 
omamných prostriedkov sa primerane postupuje podľa bodu 10.4 písm. a) tohto 
článku. 

10.6 Porušenie zákazu fajčenia v areáli školy. V prípade zistenia fajčenia v 
priestoroch areálu školy sa primerane postupuje podľa bodu 10.4, písm. a) 
tohto článku. 

10.7 Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia potrebné 
na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiež 
povinný zabezpečiť aby zamestnanci zhotoviteľa, prostredníctvom ktorých 
vykonáva dielo, boli spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii 
diela a aby mali na výkon týchto prác všetky potrebné povolenia a preberať 
zodpovednosť za všetky škody spôsobené objednávateľovi pri porušení 
povinností podľa tohto bodu. V prípade, že objednávateľ alebo niektorý 
z kontrolných orgánov zistí porušenie tejto povinnosti, bude sa to považovať 
ako hrubé porušenie zmluvy, za čo môže objednávateľ stanoviť zhotoviteľovi 
pokutu 50,- € za každý prípad zistenia. 

10.8 Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa zákona č. 40/1964 Zb. § 421 a zodpovedá aj 
za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo 
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inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa 
nemôže zbaviť. 

l 0.9 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri 
jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov 
objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť 
k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení 
a objektov. 

l 0.1 O Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych 
predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov. 

10.11 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, 
ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na 
plnenie určitej časti zákazky. 

l 0.12 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie zákona č. 125/2006 Z. z. 
o inšpekcií práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a o nelegálnom zamestnávaní. 

10.13 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania 
zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil 
subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ 
nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa. 

l 0.14 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude 
zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných 
pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný aj v priebehu uskutočňovania prác na 
stavbe, ak príde k zmene pracovníkov subdodávateľa ako aj vlastných túto 
skutočnosť priebežne písomne oznamovať objednávateľovi. 

XI. 
Sankcie 

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na 
nasledovných sankciách: 
11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 
% z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej 
výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov 
harmonogramu prác, 
11. l .2 omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na 
odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, 
11.1.3 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi 
vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- € denne za 
každé jednotlivé porušenie. 

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, 
ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového 
kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej 
lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, 
ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená 
zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty. 

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez 
zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností 
podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas. 

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku 
vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je 
zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo 
v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú. 

XII. 
Vlastníctvo diela 

12.1 Vlastníkom predmetu diela, vrátane jeho zhotovených častí, je objednávateľ. Od 
okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho 
odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele. 

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do 
doby ich zabudovania a zaplatenia do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie 
zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho 
zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela 
objednávateľovi. 

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli 
vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne 
zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto 
zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi. 

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza 
nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa. 

12.5 Zodpovednosť za prípadnú škodu na dočasne zabratej ploche , ktorú zhotoviteľ 
použije na zriadenie staveniska pre účely výstavby nesie zhotoviteľ odo dňa jej 
prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania. 

12.6 Zodpovednosť za prípadnú škodu na dočasne zabratej ploche , ktorú zhotoviteľ 
použije na zriadenie staveniska pre účely výstavby nesie zhotoviteľ odo dňa jej 
prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania. 

12.7 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním diela 
podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ. 

XIII. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

13.1 Objednávateľ prevezme dielo po odstránení kolaudačných závad a 
nedorobkov súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom 
o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude 
podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami. 

13.2 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie 
deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov . 
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13.3 V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky 
dokončovaného diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a 
úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nepodarky, ktoré je 
nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto 
prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň päť dní vopred pred 
termínom konania prehliadky 

13.4 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na 
prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa 
zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude 
žiadnym spôsobom reagovať alebo, že protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za 
odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť. 

13.5 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa 
záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez vád 
a nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich 
prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre 
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich 
odstrániť v primeranej lehote. 

13.6 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne 
zhotoveného diela, ktorú je povinný, vyhotoviť na svoje náklady. Spracovanie 
dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na 
dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3(troch) týždňov po odovzdaní 
a prevzatí diela. 

13.7 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. 
13 .8 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi 

13.8. l v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu 
vykonaných prác 
13.8.2 v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú 
súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom 
jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka, 
13.8.3 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných 

zariadení, 
- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 
- východiskové revízne správy elektrických zariadení. 

13.9 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný 
materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt' riadne užívané, pričom 
stavenisko je povinný vypratať do 1 O dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 
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XIV. 
Odstúpenie od zmluvy 

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak: 
a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 
b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho 
časti oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 45 dní, 
c) všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, 
d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov 
ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti 
vyššej moci, 
e) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom 
subdodávateľa, ktorý nespÍňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 
h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce službu vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Táto skutočnosť sa bude považovať za 
hrubé porušenie zmluvy 
f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie 
alebo reštrukturalizačné konanie, 
g) poruší akékoľvek dohodnuté zmluvné podmienky . 

14.2 Objednávateľ zruší s so zhotoviteľom zmluvu v prípade, že počas jej 
platnosti nebude v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora alebo bude z tohto zoznamu vyškrtnutý 
alebo uplynie platnosť zápisu. 

14.3 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane . Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné 
vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia 
Obchodného zákonníka. 

14.4 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný do 1 O dní od účinnosti 
odstúpenia: 
a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej 
objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 
b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou 
diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 
c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do desať 
pracovných dní od účinnosti odstúpenia, 
d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných 
pre dokončenie diela. 

14.5. Objednávateľ (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu 
so zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 
ZOD so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom, a výsledky administratívnej 
finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z uskutočňovania, stavebných 
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prác alebo iných postupov." Schválenie zákazky v rámci administratívnej 
finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň 
podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

14.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od ZOD v prípade skončenia alebo zániku 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi 
Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za 
účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul 
skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. 

XV. 
Doručovanie 

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byt' podľa tejto zmluvy 
doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený: 
15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne, 
15.1.2 do piatich pracovný dní po dni podania dokumentu na poštovú 
prepravu, písomnosť sa považuje za doručenú aj keď ju adresát neprevezme. 
alebo, 
15.1.3 v deň faxového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., 
v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň 
nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený 
druhej zmluvnej strane. 

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo 
k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne 
vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová 
správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek 
faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose ( v ktorom 
bude uvedený dátum a čas prenosu ), podľa konkrétnych okolností. 

15 .3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti 
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len 
v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným 
odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia faxom. 

XVI. 
Záverečné ustanovenia 

16. l Zhotoviteľ je povinný do siedmich pracovných dní od obdržania úhrady od 
objednávateľa za prvú faktúru zložiť do notárskej úschovy finančnú hotovosť vo 
výške l 0% z bez DPH z hodnoty diela (zádržné). V prípade, že prvá fakturácia 
bude vo finančnom objeme nižšom, ako je výška 
zádržného, je zhotoviteľ povinný dorovnať výšku zádržného do notárskej 
úschovy z vlastných zdrojov. Zhotoviteľ je oprávnený vyzdvihnúť si zádržné z 
notárskej úschovy na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia k 
predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi notársky 
overenú kópiu povolenia o užívaní predmetu zmluvy, najneskôr do 5 dní od 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ je 
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oprávnený vyzdvihnúť si zádržné z notárskej úschovy aj v prípade zrušenia tejto 
zmluvy v zmysle bodu 14.5 tejto zmluvy. 
Poplatky za úschovu zádržného uhrádza zhotoviteľ. Zhotoviteľ a objednávateľ 
sa môžu formou dodatku k tejto zmluve dohodnúť aj na inej forme úschovy 
zádržného. 

16.2 Táto zmluva nadobudne právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web 
stránke objednávateľa. 

16.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve 
vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ. 

16.4 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných 
a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov , podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

16.5 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto 
zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za 
dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých 
oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií 
oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných 
strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, 
alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany. 

16.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému 
zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

16.7 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto 
zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať 
a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov. 

16.8 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté 
z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním. 

16.9 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo 
neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento 
prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo 
neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho 
v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje. 

16.1 O Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne 
a podrobne oboznámili, pncom všetky ustanovenia zmluvy sú im 
zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá 
nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo 
zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 
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16.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť novú zmluvu s iným zhotoviteľom, 
ak zhotoviteľ počas trvania zmluvy stratí schopnosť plniť si zmluvný záväzok. 

16.12 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 
Príloha č. 1 Ponukový rozpočet - nacenený výkaz výmer 
Príloha č. 2 Týždenný harmonogram postupu výstavby 

VB . 1 dv .z o 4. pi,11 ratis ave, na ........ : ..... V Závode, dňa .. ~.~: .. :~:~? '1 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

kR_fATcn A7f~· , : ~ ~~ 
VätrtorskJ 8 . r.:.i.J,._~, S ,~ / {../' ~ 

Roman Michálelé~: 44 023 íb/1•. l:J3], 04, Br,;fislav~ .o. Ing. Peter Vrablec 
konateľ Zapi~aná v OIJch.;e~g;,: ?f.:20i2ti/3oa65 starosta obce ~ C „ 1lJd.: Sro, v/ožka'č•f: u, au Brat,sidva I ,...~ f ( ' 8 o 509i4!B .• ~ 
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Príloha č. 1 k návrhu ZoD 

Ponukový rozpočet - nacenený výkaz výmer 
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Názov žiadateľa Obec Závod 
Názov projektu MŠ - prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod 
Prioritná os Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

P.č. Kód položky Názov výdavku Skupina výdavkov Merná Množstvo Jednotková cena Výdavky celkovo 
Jednotka bez DPH 

Hlavná aktivita č. 1 Prístavba k MŠ a stavebné úpravy existujúcich priestorov 
A - Hrubá stavba+ strecha 

Odstránenie ornice s voder. 
premiestn. na hromady, so 021 Stavby m3 33,990 0,990 33,65 
zložením na vzdialenosť do 100 m 

1 121101111 a do 100m3 
Výkop ryhy do šírky 600 mm v 021 Stavby m3 42,050 14,127 594,04 2 132101101 horn.1 a2 do 100 m3 

3 
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 

021 Stavby m3 6,600 9,233 60,94 132101201 1-2 do 100 m3 
Vodorovné premiestnenie výkopku - 

4 horniny tr. 1 až 4 stavebným 021 Stavby m3 48,650 3,605 175,38 fúrikom do 1 O m v rovine alebo vo 
162201211 svahu do 1:5 

Násyp pod základové konštrukcie 021 Stavby m3 85,820 42,050 3 608,73 so zhutnením z kameniva 
5 271533001 hrubého drveného fr.32-63 mm 

Násyp pod základové konštrukcie 021 Stavby m3 8,590 39,018 335,16 so zhutnením z kameniva 
6 271563001 drobného ťaženého 0-4 mm 

Násyp pod základové konštrukcie 
7 so zhutnením z kameniva 021 Stavby m3 20,760 40, 11 O 832,68 

271573001 drveného fr. 4-8 mm 

8 
Betón základových dosiek, prostý 

021 Stavby m3 27,000 10,441 281,91 273313612 tr. C 20125 

Betón STN EN 206-1-C 20/25 
XC1 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - C2 z 021 Stavby m3 76,690 96,602 7 408,41 
cementu troskoportlandského 

9 5893281850 zákl. dosky a zákl. pásov + OT 
Siete KARI akosť BSt 500M KY 
50 DIN 488 rozmer siete 3x2m, 021 Stavby m2 148,740 4,536 674,68 vefkosťoka 150x150mm, O drôtu 

10 3139553043 818mm 
Debniaca tvárnica Leier ZS 30, 

11 rozm.300x500x230 mm, 021 Stavby ks 390,000 2,660 1 037,40 
5922970103 obj.é.000001 

Debniaca tvárnica Leier ZS 15, 
12 rozm. 150x500x230 mm, 021 Stavby ks 108,000 1,605 173,34 

5922970100 obj.é.000029 
Výstuž základových dosiek zo 
zvár. sieti KARI, priemer drôtu 818 021 Stavby m2 148,740 5,888 875,78 mm, velkosť oka 150x150 mm 

13 273362442 (2x3m) 
Osadenie bloku pre konštrukciu 
základového pásu objemu do 0,03 021 Stavby ks 390,000 2,886 1 125,54 

14 274261100 m3 ručne 
Osadenie bloku pre konštrukciu 

15 základového pásu objemu nad 021 Stavby ks 390,000 7,261 2 831,79 
274261101 0,03 do 0,06 m3 

16 
Betón základových pásov, prostý 

021 Stavby m3 49,690 9,297 461,97 274313612 tr. C 20125 

Betón STN EN 206-1-C 20125 
XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S2 z 021 Stavby m3 20,500 95,000 1 947,50 
cementu troskoportlandského 

17 5893281850-1 preklady 

18 5834374400 Kamenivo drvené hrubé 32-63 b 021 Stavby t 53,640 7,330 393,18 

19 5833116600 Kamenivo ťažené drobné 0-4 b 021 Stavby t 5,320 3,376 17,96 

20 5834310400 Kamenivo drvené hrubé 4- 8 b 021 Stavby t 12,960 12,596 163,24 

Zhotovenie výstuže základových 
pásov, bet. stlpov, strop. ŽB 021 Stavby t 6,500 634,000 4121,00 
dosiek, prievlakov a prekladov z 

21 274361831 betonárskej ocele 

Murivo nosné (m3) z tehál 
pálených POROTHERM 30 Proti 

021 Stavby m3 88,820 85,000 7 549,70 P 15 brúsených na pero a drážku, 
na maltu POROTHERM Profi 

22 311234560 (300x250x249) 

VÝKAZ VÝMER (v EUR) 



23 
Výstuž do betónu z ocele 10505 

021 Stavby t 0,280 1 420,000 397,60 5895347800 (R) 8mm 

24 Výstuž do betónu z ocele 10505 
021 Stavby t 1,390 1 420,000 1 973,80 5895347900 /R) 10mm 

Výstuž do betónu z ocele 10505 
021 Stavby t 4,850 1420,000 6 887,00 25 5895348200 /R) 14mm 

Keramický preklad POROTHERM 021 Stavby ks 16,000 6,550 104,80 23,8, širky 70 mm, výšky 238 mm, 
26 317162133 dižky 1500 mm 

27 Betón prekladov železový (bez 021 Stavby m3 20,500 19,899 407,93 317321315 výstuže) tr. C 20125 
Debnenie prekladu vrátane 

28 podpornej konštrukcie výšky do 4 021 Stavby m2 113,500 17,201 1 952,31 
317351107 m zhotovenie 

Debnenie reprezentant 
systémové kompletné nosníkov - 021 Stavby m2 113,500 5,180 587,93 

29 5330180800 preklady 
Debnenie prekladu vrátane 
podpornej konštrukcie výšky do 4 021 Stavby m2 113,500 6,320 717,32 

30 317351108 m odstránenie 

31 Betón slipov a pilierov hranatých, 021 Stavby m3 4,800 19,899 95,52 ťahadiel, rámových stojok, vzpier, 
331321315 železový (bez výstuže) tr. C 20125 

Betón STN EN 206-1-C 20125 
32 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S2 z 021 Stavby m3 4,800 90,600 434,88 

cementu troskoporllandského 
5893281850-2 stlpy, piliere 

Debnenie hranatých stlpov 
prierezu pravouhlého 021 Stavby m2 62,400 16,218 1 012,00 štvoruholníka výšky do 4 m, 

33 331351101 zhotovenie-dielce 
Debnenie hranatých stipov 
prierezu pravouhlého 021 Stavby m2 62,400 2,912 181,71 štvoruholníka výšky do 4 m, 

34 331351102 odstránenie-dielce 

Denný prenájom ručného systému 
35 Doka Frami Xlife pre debnenie 021 Stavby ks 6,000 11,514 69,08 

štvorhranných stipov, pre výšku 
331352103 debniaceho panela 3000 mm 

Demontáž rámového debnenia 

36 Doka Frami Xlife pre štvorhranné 021 Stavby ks 6,000 20,861 125, 17 stlpy, pre výšku debniaceho 
331352143 panela 3000 mm 

Príplatok za vzopretie celej 
výmery pre debnenie oblých 021 Stavby m2 31,200 0,916 28,58 slipov pri výške konštrukcie nad 4 

37 332351108 do 6 m - z dielcov 
Murovanie priečok z tehál 
pálených POROTHERM 14 P 8, 021 Stavby m2 17,430 12,261 213, 71 na maltu POROTHERM MM 50 

38 342242122 (140x500x238) 

39 Zhotovenie stropov doskových a 021 Stavby m3 89,900 17,521 1 575,14 
411321727 trámových, z betónu železového 

Denný prenájom podperného 
40 systému Doka Staxo 40 pre 021 Stavby m3 45,950 5,200 238,94 

jednoduché pôdorysy výšky do 8 
411354502 m, zaťaženie do 8,56 kNlm2 

Montáž podperného systému 021 Stavby m3 89,900 4,680 420,73 Doka Staxo 40 pre jednoduché 
41 411354541 pôdorysy výšky do 8 m 

Demontáž podperného systému 021 Stavby m3 89,900 1,206 108,42 Doka Staxo 40 pre jednoduché 
42 411354561 pôdorysy výšky do 8 m 

43 Debnenie do 4 m výšky - podest a 021 Stavby m2 7,940 4,930 39,14 podstupňových dosiek pôdorysne 
431351122 priamočiarych odstránenie 

44 Príplatok za podpornú konštrukciu 021 Stavby m2 7,940 3,100 24,61 podest a podstupňových dosiek 
431351128 výšky nad 4 do 6 m zhotovenie 

Príplatok za podpornú konštrukciu 021 Stavby m2 7,940 3,100 24,61 podest a podstupňových dosiek 
45 431351129 výšky nad 4 do 6 m odstránenie 

Debnenie - vrátane podpernej 021 Stavby m2 4,160 21,136 87,93 konštrukcie - schodníc pôdorysne 
46 433351131 priamočiarych zhotovenie 



47 Debnenie - vrátane podpernej 021 Stavby m2 4,160 11,000 45,76 konštrukcie - schodníc pôdorysne 
433351132 priamočiarych odstránenie 

Príplatok za podpornú konštrukciu 
48 schodníc výšky nad 4 do 6 m 021 Stavby m2 4,160 2,231 9,28 

433351138 zhotovenie 
Príplatok za podpornú konštrukciu 
schodníc výšky nad 4 do 6 m 021 Stavby m2 4,160 0,552 2,30 

49 433351139 odstránenie 
Montáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 021 Stavby m2 267,800 2,040 546,31 podlahami šírky od 0,80 do 1,00 

50 941941031 m, výšky do 10 m 
Príplatok za prvý a každý ďalší i 
začatý mesiac použitia lešenia 

51 ľahkého pracovného radového s 021 Stavby m2 267,800 1,277 341,98 
podlahami širky od 0,80 do 1,00 

941941191 m, výšky do 10 m 
Montáž rámového debnenia Doka 

52 Frami Xlife pre štvorhranné slipy, 021 Stavby ks 6,000 39,941 239,65 pre výšku debniaceho panela 
331352123 3000mm 

Demontáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 021 Stavby m2 267,800 1,316 352,42 podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 

53 941941831 m, výšky do 10 m 
Lešenie ľahké pracovné pomocné 
s výškou lešeňovej podlahy nad 021 Stavby m2 267,800 3,592 961,94 

54 941955002 1,20 do 1,90 m 

55 Ochranná sieť na boku lešenia zo 
021 Stavby m2 267,800 1,495 400,36 944944103 siete Baumit 

56 
Demontáž ochrannej siete na 

021 Stavby m2 267,800 0,572 153, 18 944944803 boku lešenia zo siete Baumit 
Výsuvná šplhacia plošina s 
motorickým zdvihom a 021 Stavby deň 10,000 55,000 550,00 

57 949941101 príslušenstvom výšky do 80 m 

Väzník.krov TechWood - väzníky 021 Stavby 1 1,000 5 458,000 5 458,00 7550/1820, zavternie 
OK100/2514000, vrát.ko/viaceho a 

58 MAT spojovacieho mat. a impregnácie 

59 Montáž a doprava väznikového 
021 Stavby 1 1,000 1 570,000 1 570,00 K1 krovu TechWood 

60 Prenájom mobilný autožeriav pre 021 Stavby hod. 8,000 50,000 400,00 
K2 väzníkový krov TechWood 

Presun hmôt pre budovy (801, 021 Stavby t 44,260 7,354 325,49 803, 812), zvislá konštr. z tehál, 
61 998011002 tvárnic, z kovu výšky do 12 m 

Príplatok za zväčšený presun 
(801,803,812) zvislá konštr. z 021 Stavby t 44,260 6,970 308,49 tehál, tvárnic, z kovu nad 
vymedzenú najväčšiu dopravnú 

62 998011018 vzdialenosť do 5000 m 
Tehla POROTHERM 30 Profi 

63 Pt 5-80 pre obvodovú a vnútornú 021 Stavby ks 4 510,000 3,700 16 687,00 nosnú stenu vrátane spojovacieho 
5961212470 materiálu 

Tehla POROTHERM 30 Profi R 
64 Pt 5 vrátane spojovacieho 021 Stavby ks 96,000 3,200 307,20 

5961231090 materiálu 

Debnenie do 4 m výšky - podest a 021 Stavby m2 7,940 22,400 177,86 podstupňových dosiek pôdorysne 
65 431351121 priamočiarych zhotovenie 

Tehla POROTHERM 30 Profi 112 
Pt 5-160 vrátane spojovacieho 021 Stavby ks 128,000 3,900 499,20 

66 5961200790 materiálu 
Tehla POROTHERM 14 Profi P15- 

67 80 vrátane spojovacieho 021 Stavby ks 995,000 2,800 2 786,00 
5961200900 materiálu 

Keramický preklad Porotherm KP 
68 23, 817/150 Rozmer (70x 238x 021 Stavby ks 16,000 16,400 262,40 

5965934078412 1500mm) 

Zhotovenie izolácie proti zemnej 021 Stavby m2 179,800 10,900 1 959,82 
vlhkosti vodorovná, Hydroizolácia 

69 6288001930 proti zemnej vlhkosti 
Betón STN EN 206-1-C 20125 
XC2 (SK)-CI O, 4-Dmax 16 - S2 z 

021 Stavby m3 89,900 102,960 9 256,10 cementu troskoportlandského 
70 5893281850-3 stropy 
71 5330210100 Debnenie podiest a schodníc 021 Stavbv m2 12,100 25,000 302,50 



B - dokončenie po hrubej stavbe 
Vápennoce mentová omietka 

021 Stavby kg 21 214,700 1,250 26 518,38 72 5856051420 hladká / cm - steny + stropy 

Keramická dlažba protišmyková, 021 Stavby m2 21,350 22,000 469,70 
73 MAT1 330/330 vrátane lepidla interiér 

Keramická dlažba protišmyková 021 Stavby m2 22,830 24,000 547,92 mrazuvzdorná 333/333 
74 MATB-1 exteriérová vrátane lepidla 

Keramický obklad 20/25, VO ; 021 Stavby m2 32,110 18,000 577,98 
75 MATT 1800mm vrátane lepidla interiér 

Výplne oken. otvor. - biele 
plastové okná 2400/1750 
(otváravé, otváravo/výklopné) 021 Stavby ks 14,000 697,000 9 758,00 vrátane dovozu, montáže, 
vysprávok, parapet. dosiek a 

76 MAT9 žalúzií 
Výplň okenného otvoru - biele 
plastové okno 3000/1750 
(otváravé) vrátane montáže, 021 Stavby ks 1,000 862,000 862,00 

77 
dovozu, vysprávok, 

MAT10 parapet.dosiek a žalúzii 

Výplň st. ot. - biele plast. 
dvojkrídlové dvere otv. 1600/2650 021 Stavby ks 1,000 999,000 999,00 + biele pl. okno otv./výklop. 
800/1750 vr. mont., dopravy, 

78 MAT11 vysprávok, par. dosiek a žalúzii 

Výplň st. otvoru - biela plast. 
delená presklená stena s 021 Stavby ks 1,000 1 180,000 1 180,00 nadvestlíkom a dverami - otváravé 
900/1970 (2900/2850) vrátane 

79 MAT12 dopravy, montáže a vysprávok 
Snehová zábrana 2 m + L pozink 
stužujúci profil + dlhé skrutky a 021 Stavby ks 36,000 30,190 1 086,84 tesnenia, vrátane montáže a 

80 5532600320 dopravy 
Žľab pododkvapový, r.š. 250 mm, 
PZ-POZINK, vrátane hákov, 021 Stavby m 40,300 10,600 427,18 

81 5534414010 dopravy a montáže 
Odkvapové systémy - POZINK, 
zvodová rúra, D 150 mm, vrátane 
objímky do muriva, ukončovacieho 021 Stavby m 26,000 14,570 378,82 
kusu, redukcie, dopravy a 

82 5534414120 montáže 
83 2474001090 Lepidlo na PVC /vinyl/ 021 Stavbv ka 85,800 3,560 305,45 

TOPFLOR PVC povrch 
1,5mx15m, hrúbka 4,5 mm 021 Stavby m2 286,000 22,000 6 292,00 vrátane pl.schod.profilov 

84 2841288185 20ks/1300 

Dverné krídlo plné biele ľavé 90L 021 Stavby ks 4,000 159,000 636,00 
85 MAT1 vrátane kľučky a osadenia 

Dverné krídlo biele pravé 90P 021 Stavby ks 4,000 159,000 636,00 86 MAT2 vrátane kľučky a osadenia 
Dverné krídlo biele pravé BOP 021 Stavby ks 3,000 149,000 447,00 87 MAT2-1 vrátane kľučky a osadenia 
Drevené krídlo biele ľavé 70Ľ 

021 Stavby ks 1,000 139,000 139,00 88 MAT1-1 vrátane kľučky a osadenia 

CgU 100 - oceľová zárubňa s 
oblým rohom pre mokrý proces 021 Stavby ks 4,000 63,000 252,00 
murovania vonkajší rozmer profilu 

89 MAT3 100 mm 90/P vrátane náteru 

CgU 100 - oceľová zárubňa s 
oblým rohom pre mokrý proces 021 Stavby ks 4,000 63,000 252,00 
murovania vonkajší rozmer profilu 

90 MAT4 100 mm 90/L vrátane náteru 

CgU 100 - oceľová zárubňa s 
oblým rohom pre mokrý proces 021 Stavby ks 3,000 62,000 186,00 
murovania vonkajší rozmer profilu 

91 MAT3-1 100 mm 80/P vrátane náteru 

CgU 100 - oceľová zárubňa s 
oblým rohom pre mokrý proces 021 Stavby ks 1,000 61,000 61,00 
murovania vonkajší rozmer profilu 

92 MAT4-1 100 mm 70/L vrátane náteru 
Príprava vonkajšieho podkladu 

021 Stavby m2 11,750 1,600 18,80 93 622468601 stien JUB Unigrund - biely 
Vonkajšia omietka stien 
tenkovrstvová JUB, akrylátová, 021 Stavby m2 11,750 12,000 141,00 Jubizol Acryl finish S, hladená, hr. 

94 622468653 2 mm-biela 



Fasádna farba JUB ACRYLco lor - 021 Stavby m2 23,500 3,750 88,13 
95 622491502 farebná 2 nátery 

Základný náter JUBIZOL 
021 Stavby kg 3,000 3,100 9,30 96 2450900004 UNIGRUND pod omietky biely 

Jubizol Acryl finish S 2.0 mm 
(akrylátová hladená omietka), 021 Stavby kg 35,260 3,700 130,46 

97 5852415005 biela, balenie: 25 kg 

Fasádna farba Jubizol 021 Stavby I 3,790 7,720 29,26 
98 6315175123 AKRYCOLOR JUB 4642 - 2 vrstvy 

Montáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 021 Stavby m2 267,800 2,040 546,31 podlahami širky od 0,80 do 1,00 

99 941941031 m, výšky do 10 m 
Demontáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 021 Stavby m2 267,800 1,320 353,50 podlahami širky nad 0,80 do 1,00 

100 941941831 m, výšky do 10 m 
Lešenie ľahké pracovné pomocné 
s výškou lešeňovej podlahy nad 021 Stavby m2 267,800 3,590 961,40 

101 941955002 1,20 do 1,90 m 
Podstrešná fólia JUTADACH 135 
A.P.,hr.0,5mm x (1,5 x 50bm),pre 
šikmé strešné 021 Stavby m2 196,280 1,400 274,79 
konštrukcie.množstvo v 1 

102 2832208011 role:75m2 

Presklená biela pl. priečka s 
bezpečnostnou fóliou a dverným 021 Stavby ks 1,000 1 652,000 1 652,00 
krídlom 80P/1970 (300012850mm) 

103 MAT5 vrátane dovozu a montáže 

Presun hmôt pre budovy (801, 021 Stavby t 36,860 7,350 270,92 803, 812), zvislá konštr. z tehál, 
104 998011002 tvárnic, z kovu výšky do 12 m 

Príplatok za zväčšený presun 
(801,803,812) zvislá konštr. z 021 Stavby t 36,860 6,970 256,91 tehál, tvárnic, z kovu nad 
vymedzenú najväčšiu dopravnú 

105 998011018 vzdialenosť do 5000 m 
Lata borovica akosť I do 25cm2 
x50-75cm podbitie vrátane 021 Stavby m3 0,600 290,000 174,00 

106 6051713000 impregnácie 

Pripevnenie izolácie na šikmej 021 Stavby ks 200,000 0,460 92,00 
107 712491176 streche do 30° kotviacim terčom 

Kotviaca technika - vrut SK-RB 
021 Stavby ks 200,000 0,900 180,00 108 2832990650 Power 

Príplatok k cene za práce na 
strechách, na konštrukciách 021 Stavby m 40,500 0,450 18,23 

109 762084111 krovov, výšky nad 4 do 12 m 
Montáž viazaných konštrukcií 
krovov striech z reziva priemernej 021 Stavby m 40,500 5,400 218,70 plochy do 120 cm2 - podbitie 

110 762332110 väzníkov 
Spojovacie prostriedky pre 
priestorové viazané drevené 021 Stavby m3 0,600 25,000 15,00 

111 762795000 konštrukcie - klince podbitie 
Spojovacie prostriedky - klince na 

021 Stavby ks 280,000 0,250 70,00 112 MAT548 podbitie 
Presun hmôt pre konštrukcie 
tesárske v objektoch výšky do 12 021 Stavby t 1,500 43,080 64,62 

113 998762102 m 

Montáž krytiny hladkej z 021 Stavby m2 196,280 17,630 3 460,42 pozinkovaného PZ plechu, z tabúľ 
114 764311204 2000x1000 mm, sklon do 30° 

Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 
mm vrátane spojovacieho 021 Stavby m2 196,280 6,990 1 372,00 

115 1381403002 materiálu 

Omietka cementový prednástrek, 021 Stavby kg 2 356,530 0,900 2 120,88 
116 5855659050 zrnitosť 2,0 mm, ozn. 052 CEMIX 

Presklená biela pl. priečka s 
bezpečnostnou fóliou a dverným 021 Stavby ks 1,000 1 655,000 1 655,00 
krídlom 90U1970 (300012850mm) 

117 MAT5-1 vrátane dovozu a montáže 

Montáž obkladov schodiskových 
stupňov dlaždicami do malty veľ. 021 Stavby m2 7,040 17,370 122,28 

118 771271107 300 x 300 mm exteriér 
Montáž podláh z obkladačiek gres 
kladených do malty veľ. 300 x 300 021 Stavby m2 21,350 18,260 389,85 

119 771541015 mm 
Montáž podláh z dlaždíc 
keramických do malty veľ. 300x 021 Stavby m2 15,790 18,260 288,33 

120 771571112 300 mm exteriér 



Presun hmôt pre podlahy z 
dlaždíc v objektoch výšky nad 6 021 Stavby t 1,962 18,720 36,73 

121 998771102 do 12 m 

Montáž obkladov vnútor. siien z 
32,110 17,000 obkladačíek kladených do malty 021 Stavby m2 545,87 

122 781441020 veľ. 300x300 mm 
Montáž plastových profilov do 

021 Stavby m 26,000 1,100 28,60 123 781491114 tmelu - stupeň 
Presun hmôt pre obklady 
keramické v objektoch výšky nad 021 Stavby t 1,693 18,720 31,69 

124 998781102 6 do 12 m 
Nátery omietok interiérovou 

021 Stavby m2 1 571,020 1,600 2 513,63 125 783891220 farbou bielou dvojnásobné 
Interiérová akrylová farba na 

021 Stavby I 81,820 2,570 210,28 126 MAT783 omietku biela bal. 51 

81 - Zatepleníe prlstavby 
Montáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 021 Stavby m2 267,800 2,040 546,31 podlahami šírky od 0,80 do 1,00 

127 941941031 m, výšky do 10 m 
Demontáž lešenia ľahkého 

128 pracovného radového s 021 Stavby m2 267,800 1,320 353,50 podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 
941941831 m, výšky do 10 m 

129 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia 021 Stavby m2 267,800 1,500 401,70 
Lešenie ľahké pracovné pomocné 

130 s výškou lešeňovej podlahy nad 021 Stavby m2 267,800 3,590 961,40 
941955002 1,20 do 1,90 m 

Výsuvná šplhacía plošina s 
motorickým zdvihom a 021 Stavby deň 20,000 25,000 500,00 

131 949941101 príslušenstvom výšky do 80 m 

132 
Demontáž ochrannej siete na 

021 Stavby m2 267,800 0,570 152,65 944944803 boku lešenia 

Príprava vonkajšieho podkladu 021 Stavby m2 124,300 1,600 198,88 
133 622468601 stien JUB Unígrund - biely 

Vonkajšia omietka stien 

134 tenkovrstvová JUB, akrylátová, 021 Stavby m2 124,300 12,000 1 491,60 Jubizol Acryl finish S, hladená, hr. 
622468653 2 mm-biela 

Nanesenie lepiacej malty 3x 
021 Stavby m2 373,000 6,730 2 510,29 135 622471317 Jubízol zložitosti 1-2 

Potiahnutie vonkajších stien 
136 JUBIZOL fasádnou mriežkou s 021 Stavby m2 124,300 4,870 605,34 

622481119 celoplošným prilepením 

Fasádna farba JUB ACRYLcolor - 021 Stavby m2 248,600 2,250 559,35 
137 622491502 farebná 2 nátery 

Kontaktný zatepľovací systém hr. 
138 100 mm JUBIZOL EPS (biely EPS 021 Stavby m2 124,300 16,000 1 988,80 

625254537 F), zatlkacíe kotvy 
Základný náter JUBIZOL 
UNIGRUND pod omietky biely, 021 Stavby kg 20,000 3,100 62,00 

139 2450900004 balenie: 18 kg 
JUBIZOL EPS lepiaca a 
armovacia malta v 

140 tepelnoizolačnom systéme 021 Stavby kg 1 585,000 0,300 475,50 
JUBIZOL EPS, 3 vrstvy, balenie: 

2479000002 20kg 
Jubizol EPS F - W0, doska z 
expandovaného polystyrénu, 021 Stavby m2 124,300 6,400 795,52 

141 2837658450 hrúbka 100 mm 
Jubizol Acryl finish S 2.0 mm 

142 (akrylátová hladená omietka), 021 Stavby kg 373,000 1,610 600,53 
5852415005 biela, balenie: 25 kg 

Fasádna mriežka Jubízol 145g/m2 
021 Stavby m2 124,300 0,950 118,09 143 6315175121 5x5mm 

144 Fasádna farba Jubízol 021 Stavby I 40,000 7,720 308,80 
6315175122 ACRYCOLOR JUB 4642 - 2 vrstvy 

Fasádna farba Jubizol 021 Stavby I 12,000 7,720 92,64 
145 6315175123 AKRYCOLOR JUB 4640 - 2 vrstvy 

146 Kontaktný zalepľovací systém hr. 021 Stavby m2 330,000 34,000 11 220,00 180 mm JUBIZOL MW (minerálna 
625254650 vlna), zatÍkacíe kotvy 

C - Inštalácia ZTI vrátane prlpojok 

147 
Montaž trubíc hr.9 mm, 

021 Stavby m 54,000 1,920 103,68 713482304 vnút.priemer do 38 mm 
148 2837710300 Izolácia potrubía-d20 (9mm) 021 Stavbv m 28,000 0,213 5,96 
149 2837710600 Izolácia potrubia d25 (9mm) 021 Stavby m 14,000 0,250 3,50 
150 2837710900 Izolácia potrubia d32 (9mm) 021 Stavbv m 12,000 0,350 4,20 

151 
Montaž trubíc hr.9 mm, 

021 Stavby m 32,000 2,079 66,53 713482305 vnúl.príemer 42 mm 
152 2837711100 Izolácia potrubia d40 (9mm) 021 Stavby m 32,000 0,810 25,92 



153 
Montaž trubíc hr.9 mm, 

021 Stavby m 20,000 2,220 44,40 713482305 vnút.priemer 42 mm 
154 2837711100 Izolácia potrubia d40 (9mm) 021 Stavby m 20,000 0,990 19,80 

155 
Montaž trubíc hr.30 mm, 

021 Stavby m 20,000 2,560 51,20 713482315 vnút.priemer do 20mm 
156 2837710401 Izolácia potrubia d20 (30mm) 021 Stavbv m 20,000 0,540 10,80 

157 
Montaž trubíc hr.30 mm, 

021 Stavby m 20,000 0,980 19,60 713482306 vnút.priemer 42 mm 
158 2837711200 Izolácia potrubia- d42(30mm) 021 Stavby m 20,000 0,650 13,00 

Presun hmôt pre izolácie tepelné 
159 v objektoch výšky nad 6 m do 12 021 Stavby t 0,023 21,000 0,48 

998713102 m 
Potrubie z rúr HT hrdlovaných 

160 DN75, vrátane tvaroviek a 021 Stavby m 8,000 12,590 100,72 
721171107 uchytenia 

161 Potrubie z rúr PVC hrdlovaných 021 Stavby m 18,000 14,690 264,42 
721171115 DN 100, pre uloženie do zeme 

162 Potrubie z rúr PVC hrdlovaných 021 Stavby m 5,000 20,480 102,40 
721171116 DN 125, pre uloženie do zeme 

Potrubie z rúr HT hrdlovaných 
163 d110(DN100), vrátane tvaroviek a 021 Stavby m 39,000 15,400 600,60 

721172109 uchytenia 
Potrubie z rúr HT hrdlovaných 

164 DN40, vrátane tvaroviek a 021 Stavby m 13,000 13,050 169,65 
721173204 uchytenia 

Potrubie z rúr HT hrdlovaných 
165 DN50, vrátane tvaroviek a 021 Stavby m 10,000 13,100 131,00 

721173205 uchytenia 

166 Zriadenie prípojky na potrubí 021 Stavby ks 10,000 2,590 25,90 vyvedenie a upevnenie 
721194105 odpadových výpustiek D 50x1, 8 

167 Zriadenie prípojky na potrubí 021 Stavby ks 9,000 3,840 34,56 vyvedenie a upevnenie 
721194109 odpadových výpustiek D 11 0x2, 3 

168 
Montáž podlahového vpustu DN 

021 Stavby ks 2,000 5,110 10,22 721212402 75 
169 2866100011 Podlahová vpusť DN 75 021 Stavby ks 2,000 39,210 78,42 

170 
Ventilačné hlavice strešná - 

021 Stavby ks 2,000 22,210 44,42 721274103 plastové DN 100 
Ostatné - skúška tesnosti 

171 kanalizácie v objektoch vodou do 021 Stavby m 93,000 0,720 66,96 
721290111 DN 125 

Presun hmôt pre vnútornú 
172 kanalizáciu v objektoch výšky nad 021 Stavby t O, 142 21,630 3,07 

998721102 6 do 12 m 
Potrubie z oceľ.rúr 

173 pozink.bezšvik.bežných-11 353.0, 021 Stavby m 2,000 11,560 23,12 10 004.0 zvarov. bežných-11 
722130212 343.00 DN 20 

Potrubie z oceľ.rúr 

174 pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 021 Stavby m 4,000 16,560 66,24 10 004.0 zvarov. bežných-11 
722130214 343.00 DN 32 

Oprava vodovodného potrubia 
175 závitového prerezanie oceľovej 021 Stavby ks 6,000 0,890 5,34 

722130913 rúrky do DN 25 
Oprava vodovodného potrubia 

176 závitového vsadenie odbočky do 021 Stavby súb. 1,000 18,840 18,84 
722131912 potrubia DN 20 

Oprava vodovodného potrubia 
177 závitového vsadenie odbočky do 021 Stavby súb. 1,000 28,660 28,66 

722131914 potrubia DN 32 
Oprava vodovodného potrubia 

178 závitového prepojenie 021 Stavby ks 2,000 10,630 21,26 
722131932 doterajšieho potrubia DN 20 

Oprava vodovodného potrubia 
179 závitového prepojenie 021 Stavby ks 4,000 15,410 61,64 

722131934 doterajšieho potrubia DN 32 

180 Potrubie z plast-hl.rúr DN15 ( d20) 021 Stavby m 48,000 16,340 784,32 
722171112 vrátane tvaroviek a uchytenia 

181 Potrubie plast-hl. rúr DN20 (d(25), 021 Stavby m 14,000 23,740 332,36 
722171114 vrátane tvaroviek a uchytenia 

182 Potrubie z plast-hl.rúr DN25(d32), 021 Stavby m 12,000 17,850 214,20 
722171134 vrátane tvaroviek a uchytenia 

183 Potrubie z plas-hl. rúr DN32(d40) 021 Stavby m 52,000 34,590 1 798,68 
722171135 vrátane tvaroviek a uchytenia 

184 Vyvedenie a upevnenie výpustky 021 Stavby ks 23,000 6,790 156, 17 722190401 DN15 
Montáž armatúry závitovej s 

185 jedným závitom, nástenka pre 021 Stavby ks 23,000 4,550 104,65 
722220111 výtokový ventil G 1/2 



186 
Nástenka 16x1 /2" - PeX/AI/PeX 

021 Stavby ks 43,000 1,400 60,20 2860032240 systém 

187 
Montáž armatúry s dvoma závitmi, 

021 Stavby ks 2,000 4,900 9,80 722231042 posúvač klinový G 3/4 

188 
Ventil priamy priechodný KE 83 T 021 Stavby ks 2,000 34,000 68,00 5511122800 3/4" 

189 
Montáž armatúry s dvoma závitmi, 

021 Stavby ks 6,000 5,100 30,60 722231043 posúvač klinový G 1 

190 Ventil priamy priechodný KE 83 T 021 Stavby ks 6,000 2,100 12,60 5511123000 1" 

191 
Montáž armatúry s dvoma závitmi, 

021 Stavby ks 2,000 5,200 10,40 722231044 posúvač klinový G 5/4 
Ventil k armaturám pre ústredné 

192 vykurovanie priamy priechodný 021 Stavby ks 2,000 2,300 4,60 
5511123200 KE 83 T 5/4" 

193 Montáž armatúry s dvoma závitmi, 021 Stavby ks 1,000 5,450 5,45 
722231042 zmiešavací ventil DN20 

194 Zmiešavací termostatický ventil 021 Stavby ks 1,000 85,000 85,00 
5511128801 (37-42'C) DN20 (DN200/20) 

195 
Tlaková skúška vodovodného 

021 Stavby 126,000 1,320 166,32 722290226 potrubia závitového do DN 50 m 

196 Prepláchnutie a dezinfekcia 021 Stavby m 126,000 0,950 119,70 
722290234 vodovodného potrubia do DN 80 

Presun hmôt pre vnútorný 
197 vodovod v objektoch výšky nad 6 021 Stavby t 0,712 19,560 13,93 

998722102 do 12 m 

198 
Montáž záchodovej misy 

021 Stavby ks 8,000 31,260 250,08 725119410 zavesenej s rovným odpadom 

199 6420141390 Klozet závesný diturvitový biely 021 Stavby ks 4,000 110,000 440,00 

200 8932823000001 Klozetové sedátk pre WC 021 Stavbv ks 4,000 21,000 84,00 

201 
Klozetová misa zavesená detská 021 Stavby ks 4,000 101,000 404,00 6420141401 biela 

202 Klozetové sedátko biele k 021 Stavby ks 4,000 85,000 340,00 8932823000100 detskému WC 

203 
Montáž predstenového systému 

021 Stavby súb. 8,000 38,810 310,48 725119711 záchodov 

204 Duofix pre WC s variabilnou 
021 Stavby ks 8,000 380,000 3 040,00 5513005457 výškou osadenia 

205 5513005458 Tlačidlo k nádržke 021 Stavby ks 8,000 11,000 88,00 

206 Montáž umývadla na skrutky do 021 Stavby súb. 8,000 26,830 214,64 
725219401 muriva, bez výtokovej armatúry 

207 Umývadlo širky 600mm s otvorom 021 Stavby ks 4,000 88,000 352,00 6420135730 pre sojánkovú batériu 
Umývadlo detské s otvorom pre 

208 výtokový venmtil na zmiešanú 021 Stavby ks 4,000 49,000 196,00 
6420135750 vodu 

209 Montáž výlevky keramickej voľne 021 Stavby ks 1,000 23,580 23,58 
725333360 stojacej bez výtokovej armatúry 

Výlevka diturvitová voľne stojaca s 

210 roštom a vysokopoloženou 021 Stavby ks 1,000 185,000 185,00 nádržkou s rohovým ventilom a 
6420144360 prípojkou 

211 725819301 Montáž ventilu stojankového G 1/2 021 Stavby ks 4,000 2,100 8,40 

212 
Stojančekový ventil Studená 

021 Stavby ks 4,000 111,000 444,00 5514670280 chróm 

213 
Montáž ventilu rohového s 

021 Stavby ks 16,000 2,100 33,60 725819401 pripojovacou rúrkou G 1/2 
214 5510124100 Ventil rohový 1/2" 021 Stavbv ks 16,000 2,600 41,60 

Montáž batérii umývadlových a 
215 drezových stojankových pákových 021 Stavby ks 4,000 25,000 100,00 

725829601 alebo klasických 

216 570230575 Umývadlová stojanková batéria 021 Stavby ks 4,000 51,000 204,00 

Montáž batérie umývadlovej a 
217 drezovej nástennej pákovej, alebo 021 Stavby ks 1,000 26,000 26,00 

725829201 klasickej 
218 338820575 Nástenná drezová batéria 021 Stavbv ks 1,000 39,000 39,00 

Montáž zápachovej uzávierky pre 
219 zariaďovacie predmety, 021 Stavby ks 8,000 3,100 24,80 

725869301 umývadlová do D 40 
220 1042405-01 Umyvadlový sifón 021 Stavbv ks 8,000 8,900 71,20 

Presun hmôt pre zariaďovacie 
221 predmety v objektoch výšky nad 6 021 Stavby t 0,567 22,500 12,76 

998725102 do 12 m 

C - ZTI vonkajšia kanalizácia 

222 
Výkop zapaženej jamy v hornine 

021 Stavby m3 40,000 29,800 1 192,00 131201201 3, do 100 m3 
Príplatok za lepivosť pri hÍbeni 

223 zapažených jám a zárezov s 021 Stavby m3 40,000 1,410 56,40 
131201209 urovnaním dna v hornine 3 



224 Výkop ryhy šírky 600-2000mm 021 Stavby m3 38,000 16,490 626,62 132201201 horn.3 do 100m3 

Príplatok k cenám za lepivosť pri 
225 hibení rýh š. nad 600 do 2 OOO 021 Stavby m3 38,000 0,910 34,58 

mm zapaž. i nezapažených, s 
132201209 urovnaním dna v hornine 3 

Paženie stien bez rozopretia 
226 alebo vzopretia, príložné hibky do 021 Stavby m2 80,000 4,660 372,80 

151101202 8m 
Paženie stien bez rozopretia 

227 alebo vzopretia, príložné hibky do 021 Stavby m2 80,000 4,660 372,80 
151101202 8m 

Zvislé premiestnenie výkopku z 
228 horniny I až IV, nosením za každé 021 Stavby m3 58,000 34,000 1 972,00 

161101501 3 m výšky 

229 
Vodorovné premiestnenie výkopku 

021 Stavby m3 17,000 1,230 20,91 162201101 z horniny 1-4 do 20m 

230 Nakladanie neuľahnutého 021 Stavby m3 17,000 6,400 108,80 
167101101 výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 

231 Uloženie sypaniny na skládky do 021 Stavby m3 17,000 0,690 11,73 171201201 100 m3 

232 Poplatok za skladovanie - zemina 021 Stavby t 17,000 24,000 408,00 
171209002 a kamenivo (17 05) ostatné 

Obsyp potrubia sypanínou z 
233 vhodných hornín 1 až 4 s 021 Stavby m3 13,000 22,560 293,28 

175101102 prehodením sypaniny 

234 Zásyp sypanínou so zhutnením 021 Stavby m3 48,000 3,130 150,24 jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
174101001 okolo objektov do 100 m3 

Lôžko pod potrubie, stoky a 

235 drobné objekty, v otvorenom 021 Stavby m3 5,000 41,430 207,15 výkope z kameniva drobného 
451572111 ťaženého 0-4 mm 

236 Montáž potrubia z kanalizačných 021 Stavby m 46,000 1,130 51,98 rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým 
871313121 krúžkom v ski. do 20% do DN 150 

237 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s 021 Stavby ks 6,777 43,100 292,09 
2861100500 hrdlom 110x 3.0x5000mm 

238 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s 021 Stavby ks 3,498 55,000 192,39 
2861101500 hrdlom 140x 3.6x5000mm 

Montáž presuvky na potrubie z 
239 kanalizačných polypropylénových 021 Stavby ks 3,000 11, 170 33,51 

877270330 rúr DN 125 
240 2860015420 Presuvka šchtová DN100 021 Stavby ks 2,000 7,600 15,20 
241 2860015430 Presuvka šachtová DN125 021 Stavby ks 1,000 8,800 8,80 

242 Označenie kanalizačného 021 Stavby m 46,000 0,750 34,50 
899721132 potrubia hnedou výstražnou fóliou 

243 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 021 Stavby m 46,000 1,320 60,72 

244 892311000 Skúška tesností kanalizácie D 150 021 Stavby m 46,000 1,320 60,72 

Zriadenie vsakovacej šachy 
245 kanal.na potrubí DN100 (hl.do 021 Stavby ks 2,000 38,360 76,72 

894421111 5,0m) 
Osadenie betónového dielca pre 

246 šachty, rovná alebo prechodová 021 Stavby ks 30,000 21,790 653,70 
894401111 skruž TBS 

Prefabrikát betónový-prstenec 
247 vyrovnávací TBS 13-100 Ms 021 Stavby ks 5,000 32,000 160,00 

5922441000 100x100x9 

248 
Prefabrikát betónový-vstupná 

021 Stavby ks 2,000 101,000 202,00 5922432000 šachta TBS 60/100 
Prefabrikát betónový-vstupná 

249 šachta TBS Ms 021 Stavby ks 28,000 66,000 1 848,00 
5922435000 29xv.100xhr.steny 9 

250 5524378500 Stupadlo šachtové kapsové 021 Stavby ks 2,000 35,000 70,00 
251 5524378000 Stupadlo šachtové vidlicové 021 Stavby ks 30,000 21,000 630,00 

252 Osadenie poklopu liatinového 021 Stavby ks 2,000 27,440 54,88 vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, 
899104111 perforovaný s odvetr.otvormi 

253 
Poklop vstupná šachta D 600, 400 

021 Stavby ks 2,000 165,000 330,00 5524344200 kN 

254 
Lapač strešných splavenín DN 

021 Stavby ks 4,000 21,000 84,00 721242115 100 

255 Presun hmôt pre rúrové vedenie 021 Stavby t 20,706 28,000 579,77 hlbené z rúr z plast., hmôt alebo 
998276101 sklolamin. v otvorenom výkope 

C1 - vykurovanie 



Konštrukcie a práce HSV - 
256 stavebné prestupy a stavebné 021 Stavby ks 1,000 320,000 320,00 

99999-0005 úpravy 
Montáž tep.izol.potrubia pod 

257 stropom 021 Stavby m 11,400 O, 110 1,25 skr.PE(Mirelon, ... )upev.sponou 
71346-3110 pair.DN 15 

Montáž tep.izol.potrubia pod 

258 stropom 021 Stavby m 50,000 o, 120 6,00 skr.PE(Mirelon, ... )upev.sponou 
71346-3112 pair.DN 20 

Montáž tep.izol.potrubia pod 

259 stropom 021 Stavby m 6,000 0,250 1,50 skr.PE(Mirelon, ... )upev.sponou 
71346-3113 pair.DN 25 

Montáž tep.izol.potrubia pod 

260 stropom 021 Stavby m 45,000 0,300 13,50 skr.PE(Mirelon, ... )upev.sponou 
71346-3114 pair.DN 32 

261 
Tepelná izolácia potrubí TUBOLIT 

021 Stavby m 11,400 2,110 24,05 R28 300109 DG 2219mm 

262 Tepelná izolácia potrubí TUBOLIT 
021 Stavby m 50,000 2,560 128,00 R28 300110 DG28/9mm 

263 Tepelná izolácia potrubí TUBOLIT 
021 Stavby m 6,000 3,100 18,60 R28 300112 DG 3519mm 

264 
Tepelná izolácia potrubí TUBOLIT 

021 Stavby m 45,000 3,800 171,00 R28 300113 DG42/9mm 

265 Presun hmôt pre izolácie tepelné 021 Stavby % 3,402 21,000 71,44 
99871-3201 v objektoch výšky do 6 m 

266 Potrubie z rúrok závit. bezošvých 021 Stavby m 57,400 8,360 479,86 
73311-1103 bežných nizkotlak, DN 15 

267 Potrubie z rúrok závit. bezošvých 021 Stavby m 50,000 9,090 454,50 
73311-1104 bežných nizkotlak. DN 20 

268 Potrubie z rúrok závit. bezošvých 021 Stavby m 6,000 11,110 66,66 € 
73311-1105 bežných nizkotlak. DN 25 

269 Potrubie z rúrok závit. bezošvých 021 Stavby m 45,000 13,740 618,30 € 
73311-1106 bežných nizkotlak. DN 32 

270 
Pripi. za zhotovenie prípojky z 

021 Stavby kus 2,000 9,661 19,32 € 73311-3116 rúrok závitových DN 32 

271 Tlaková skúška potrubia a ocel. 021 Stavby m 158,400 0,400 63,36 € 
73319-0107 rúrok závitových do DN 40 

272 
Opr. ocel. závit. potrubia, 

021 Stavby kus 2,000 9,640 19,28 € 73319-1926 navarenie odbočky DN 32 

273 
Presun hmôt pre potrubie UK v 

021 Stavby % 16,984 1,400 23,78 € 99873-3201 objektoch výšky do 6 m 

274 
Montáž armatúr s jedným závitom 

021 Stavby kus 14,000 1,040 14,56 € 73420-9105 G1 

275 Termostatická hlavica 
021 Stavby kus 14,000 14,100 197,40€ R55102601 HONEYWELL THERA-3 

276 Montáž armatúr s dvoma závitmi 
021 Stavby kus 30,000 1,200 36,00 € 73420-9113 G 1/2 

277 551 135000 Kohút guľový BOSSINI voda 1/2 021 Stavby kus 2,000 11,000 22,00 € 

278 
Termostatický ventil priamy 

021 Stavby kus 14,000 33,000 462,00 € R55102602 HONEYWELL typ V DN15 

279 
Regulačný priamy ventil 

021 Stavby kus 14,000 33,000 462,00 € R55102603 HONEYWELL Verafix DN15 

280 
Montáž armatúr s dvoma závitmi 

021 Stavby kus 6,000 1,250 7,50€ 73420-9114 G3/4 

281 551 135010 Kohút guľový BOSSINI voda 3/4 021 Stavby kus 6,000 2,800 16,80 € 

282 Ventil odvzdušňovacl závitový 021 Stavby kus 14,000 2,900 40,60 € 
73421-1112 vykur. telies V 4320 G 1/4 

283 73429-1114 Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4 021 Stavby kus 8,000 1,900 15,20 € 

284 Presun hmôt pre armatúry UK v 021 Stavby % 6,887 1,300 8,95 € 99873-4201 objektoch výšky do 6 m 

285 
Vyregulovanie ventilov a kohútov 

021 Stavby kus 14,000 0,900 12,60 € 73500-0911 s ručným ovlád 

286 
Vyregulovanie ventilov a kohútov 

021 Stavby kus 14,000 0,990 13,86 € 73500-0912 s termost. ovlád. 

287 
Vykur. telesá panel. 1 radové, 

021 Stavby kus 14,000 2,400 33,60 € 73515-8110 tlak. skúšky telies vodou 

288 Montáž vyhr. telies oc.doskové 021 Stavby kus 14,000 10,200 142,80 € jednoduché bez odvzd, KORADO- 
73515-9619 11 K Hdo600/Ldo2000mm 

Teleso vyh.doskové jed. typ 11 K s 
289 jed.konverk.a krytmi H600 L 1100 021 Stavby kus 6,000 66,000 396,00 € 

484 520571 Korad P90 



Teleso vyh.doskové jed. typ 11 K s 
290 jed.konverk.a krytmi H600 L 1200 021 Stavby kus 4,000 68,000 272,00 € 

484 520581 Korad P90 
Teleso vyh.doskové jed. typ 11 K s 

291 jed.konverk.a krytmi H600 L 1600 021 Stavby kus 4,000 77,000 308,00 € 
484 520621 Korad P90 

292 Presun hmôt pre vykur. telesá UK 
021 Stavby % 14,026 1,800 25,25 € 99873-5201 v objektoch výšky do 6 m 

293 Montáž atypických stavebných 021 Stavby kg 50,000 6,040 302,00 € 
76799-5101 doplnk. konštrukcii do 5 kg 

294 Oceľové konštrukcie - predbežná 
021 Stavby kg 50,000 3,100 155,00 € 553 000020 cena 

Presun hmôt pre kovové stav. 
295 doplnk. konštr. v objektoch výšky 021 Stavby % 3,190 0,900 2,87€ 

99876-7201 do6 m 

296 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 
021 Stavby m2 2,000 4,770 9,54€ 78322-2100 syntet. dvojnásobné 

297 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. 
021 Stavby m2 2,000 4,770 9,54€ 78322-6100 syntet. základné 

298 Nátery synt. kov. potrubia do DN 
021 Stavby m 112,400 1,480 166,35 € 78342-4140 50mm dvojnás. a základ. 

299 Nátery synt. potrubia do DN 50mm 
021 Stavby m 46,000 2,070 95,22 € 78342-4340 dvojnás. 1 x email +zákl. 

300 
Pripi. za nátery synt. potrubia do 

021 Stavby m 104,400 0,504 52,62 € 78342-4790 DN 50mm v kanáloch 
301 99999-7006 HZS - Vykurovacia skúška 021 Stavbv hod 48,000 3,440 165,12 € 

C2 - Bleskozvod 

302 VEDENIE UZEM FEZN DO 120 
021 Stavby 70,000 2,900 203,00 € 210220021 MM2VZEMI m 

303 VOD ZVOD FEZN D10,AL 10,DU8 
021 Stavby m 96,000 4,600 441,60 € 210220101 +PODPERY 

304 TYC JIMAC,UPEV-STRES HREB 
021 Stavby kus 2,000 6,570 13,14 € 210220201 3M DREVO 

305 
SVORKA HROMOZVOD NAD 2 

021 Stavby kus 24,000 0,850 20,40 € 210220302 /ST,SJ,ATD/ 

306 UHOLNIK 021 Stavby kus 4,000 4,200 16,80 € 
210220372 OCHRAN,RURKA+DRZIAKY-ZED 

307 TYC JIMAC,UPEV-STR. PLOCHA 
021 Stavby kus 3,000 7,500 22,50€ 210220221 3M STOJAN 

308 
STITOK SMALT.UM HMOTA- 

021 Stavby kus 4,000 o, 100 0,40 € 210220401 OZNACZVODU 

309 
NATER ZVODOVEHO VODICA- 

021 Stavby 80,000 0,200 16,00 € 210220458 NOVY m 

C2 - Elektro - silnoprúd 
310 345006906 Bernard svorka 021 Stavbv ks 32,000 O, 100 3,20€ 
311 345006907 Paska CU 021 Stavby ks 32,000 0,090 2,88€ 
312 IC 001 PROTIPOZIARNY TMEL 021 Stavbv ka 2,000 11,000 22,00 € 
313 345009600 Hmozdinka do SDK HM 8 021 Stavby ks 300,000 o, 110 33,00 € 
314 107011 NI-Spinac c.1 07-011 021 Stavby ks 4,000 1,740 6,96€ 
315 107015 NI-Spinac c.5 07-015 021 Stavbv ks 3,000 4,100 12,30 € 
316 107016 NI-Spinac c.6 07-016 021 Stavby ks 9,000 2,270 20,43€ 
317 107026 NI-Spinac c.5B 07-026 021 Stavbv ks 4,000 1,190 4,76€ 
318 107017 NI-Spinac c.7 07-017 021 Stavby ks 1,000 2,410 2,41 € 

319 
TLACITKO CENTRAL STOP 

021 Stavby ks 2,000 2,290 4,58€ 358135660 ZLTY ozn.CS 

320 
Zásuvka 230V, 16A, jednoducha 

021 Stavby ks 8,000 2,340 18,72 € 709539 zapustena 

321 
Zasuvka 230V, 16A, dvojnasobna 

021 Stavby ks 13,000 2,240 29,12 € 709537 zapustena 
322 127611 NI-Ram. 1x ORIGINAL biela 021 Stavby ks 23,000 2,800 64,40 € 
323 127655 NI-Ram. 2x ORIGINAL biela 021 Stavbv ks 17,000 2,400 40,80 € 

324 345715110 KRABICA PRI STR KRUH KP68/2 021 Stavby ks 52,000 2,400 124,80 € 

325 345715520 VIECKO KE KO97 V 021 Stavby ks 45,000 0,400 18,00 € 

326 345715620 ROZVODKA KRABICOVA KR97 021 Stavby ks 45,000 2,200 99,00 € 

327 KABEL CU JADRO N2XH-O 3 X 
021 Stavby 84,000 0,700 58,80€ 341117010 1,5 m 

328 KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 
021 Stavby 150,000 0,750 112,50€ 341117080 1,5 m 

329 KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 
021 Stavby 130,000 0,800 104,00 € 341117090 2,5 m 

330 341117440 KABEL CU JADRO N2XH-J 4 X10 021 Stavby m 42,000 0,950 39,90 € 

331 341425600 VODIC CHKEpl-J 3x1 ,5 021 Stavby m 170,000 0,880 149,60 € 

332 341408260 VODIC CY ZEL/ZL TY 6 DROT 021 Stavby m 42,000 0,660 27,72 € 

333 341408280 VODIC CY ZEUZL TY 16 DROT 021 Stavby m 42,000 0,660 27,72 € 

334 PLASTOVY ZAPUSTENY + 
021 Stavby ks 1,000 140,000 140,00 € 357ROZ. R-PR VYZBROJ 

335 
ZIARIV JEDNOPAT DZP 26W 

021 Stavby ks 52,000 32,000 1 664,00 € 347 -ZDROJ G24q-2 



336 
LED STROP. 021 Stavby 345SVETLO 36W,250V,IP43,3200/840 ks 33,000 38,000 1 254,00 € 

337 SVETLO COMP.STROPNE 
021 Stavby 345SVETLO 2x2.6W,230V, IP44 ks 26,000 44,000 1 144,00 € 

338 SVETLO STROP. 021 Stavby 345SVETLO 1x2.6W,230V,IP44 ks 7,000 46,000 322,00 € 

339 SVETLO NAST. 021 Stavby 345SVETLO 1 x2.6W,230V, IP44 ks 6,000 43,000 258,00 € 

340 
SVETLO COMP. STR./NAST. 

021 Stavby 345SVETLO 1x2.6W,230V,IP55 ks 6,000 56,000 336,00 € 

341 NUDZ.LED 16,230V,IP20,EVG,S 021 Stavby ks 10,000 38,000 380,00 € 
345SVETLO AKUMUL. 

342 UKONC KAB CELOPLAST 
021 Stavby 210100258 5X4 ks 10,000 4,450 44,50 € 

343 UKONC KAB CELOPLAST 021 Stavby 210100260 5X10 ks 2,000 5,660 11,32 € 

344 SPINAC ZAPUSTENY 
021 Stavby 210110041 JEDNOPOL ks 4,000 1,800 7,20€ 

345 210110043 SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY 021 Stavby ks 3,000 2,160 6,48€ 

346 210110045 SPINAC ZAPUSTENY STRIED. 021 Stavby ks 9,000 2,160 19,44 € 

347 210110046 SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY 021 Stavby ks 1,000 2,430 2,43 € 

348 210110050 SPINAC ZAPUSTENY STRIED. 021 Stavbv ks 4,000 3,230 12,92 € 

349 ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 
021 Stavby ks 34,000 210111012 2P+Z 2XZAPOJ 4,180 142,12 € 

350 
OVLADAC POM OBV 

021 Stavby 210140431 1TLACITKO-AL SKRIN ks 1,000 1,590 1,59 € 

351 MONTAZ ROZVODNIC 021 Stavby 210190001 PLASTOVYCH DO 20KG ks 1,000 11,820 11,82 € 

352 210203202 SVIET ZIAR STROPNE 1 ZAR 021 Stavbv ks 33,000 57,000 1 881,00 € 
353 210203204 SVIET ZIAR NASTENNE 1 ZAR 021 Stavbv ks 12,000 57,000 684,00 € 

354 211200101 SVITIDLO NOUZOVE ORIENTAC 021 Stavby ks 10,000 32,000 320,00 € 

355 SVORKA NA POTRUB. 021 Stavby 210220321 BERNARD CU PAS ks 32,000 0,800 25,60 € 

356 
VODIC CY NN,VN 6 

021 Stavby 210800547 PEVNE m 40,000 o, 110 4,40€ 

357 VODIC CY NN,VN 16 
021 Stavby 210800549 PEVNE m 40,000 O, 110 4,40€ 

358 
KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 

021 Stavby 210810045 3X1,5 PEV m 220,000 3,090 679,80 € 

359 
KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 

021 Stavby 210810046 3X2,5 PEV m 120,000 5,100 612,00 € 

360 
KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 

021 Stavby 210810059 5X10 PEV m 40,000 5,100 204,00 € 

361 
VODIC CYKYLo 3X1 ,5 ULOZ 

021 Stavby 160,000 210800023 POD OMITKO m 2,900 464,00 € 

362 220180325 rezanie drazok pre kablove trasy 021 Stavby m 100,000 3,440 344,00 € 

363 
KRABICE KP 68 

021 Stavby 220260022 P.O.VC.VYSEK.LUZKA ks 52,000 4,200 218,40 € 

364 
KRABICE KR 97 

021 Stavby 220260025 P.O.VC.VYSEK.LUZKA ks 45,000 4,900 220,50 € 

365 
OSAZENI HMOZDINKY 8MM 

021 Stavby 220261632 SDK ks 300,000 O, 100 30,00 € 

D - Stavebné úpravy v pôvodnej časti budovy 

366 Keramický preklad POROTHERM 021 Stavby ks 2,000 6,550 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 13,10 € 
317162132 dÍžky 1250 mm 

367 
Oceľový nosník I valcovaný do 18 

021 Stavby 7,000 11,000 4929181000 kg / m (2x16013500mm) m 77,00 € 

368 
Vápennocementová omietka 

021 Stavby kg 60,000 5856051420 hladká / cm - opravy o, 190 11,40 € 

369 Keramický preklad POROTHERM 021 Stavby ks 16,000 6,550 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 104,80 € 
317162133 dÍžky 1500 mm 

Osadenie oceľových valcovaných 
370 nosníkov (v murive) 2xl 160 mm/ 021 Stavby t o, 130 311,500 40,50 € 

317941123 3500mm 
Valcované nosníky dodatočne 

371 osadzované do pripravených 021 Stavby t O, 130 875,000 113,75 € otvorov bez zamurovania hláv 
317944313 č.14 až 22 

Murovanie priečok z tehál 

372 pálených POROTHERM 14 P 8, 021 Stavby m2 24,000 12,260 294,24 € na maltu POROTHERM MM 50 
342242122 (140x500x2.38) 

373 Dverné krídlo plné biele ľavé 90L 021 Stavby ks 1,000 159,000 159,00 € 
MAT1 vrátane kľučky a osadenia 

374 
Dverné krídlo biele pravé 90P 

021 Stavby ks 1,000 MAT2 vrátane kľučky a osadenia 159,000 159,00 € 

375 
Interiérová akrylová farba na 

021 Stavby I MAT6 omietku biela, bal. 51 5,000 2,570 12,85 € 



CgU 100 - oceľová zárubňa s 
376 oblým rohom pre mokrý proces 021 Stavby ks 1,000 63,000 63,00 € 

murovania vonkajší rozmer profilu 
MAT3 100 mm 90/P vrátane náteru 

CgU 100 - oceľová zárubňa s 
377 oblým rohom pre mokrý proces 021 Stavby ks 1,000 63,000 63,00 € 

murovania vonkajší rozmer profilu 
MAT4 100 mm 90/L vrátane náteru 

Oprava vnútorných 
378 vápennocementových omietok 021 Stavby m2 3,700 12,500 46,25 € 

611421121 múrov a stropov 

379 
Oprava vnútorných podláh 

021 Stavby m2 3,700 6,800 25, 16 € 611421121 vrátane materiálu 
Začistenie omietok (s dodaním 

380 hmoty) okolo okien, dveri,podláh, 021 Stavby m 12,500 3,300 41,25 € 
612409991 obkladov atď. 

Cementovanie (náter) mliekom z 
381 bežného šedého cementu 021 Stavby m2 48,000 0,660 31,68 € 

612411121 vnútorných stien 

382 
Príprava vnútorného podkladu 

021 Stavby m2 48,000 2,100 100,80 € 612465113 stien, penetračný náter 
Vnútorná omietka stien 

383 vápennocementová ručné 021 Stavby m2 48,000 12,500 600,00 € 
612468504 nanášanie, hr. 15 mm 

384 
Vnútorná omietka váp.- eem. hr. 

021 Stavby kg 1 344,000 0,440 591,36 € 5859474200 1,5 cm ručné nanášanie 
385 MAT6 Rabicové pletivo 021 Stavby m2 1,300 1,200 1,56€ 

386 
Pokrytie valcovaných nosníkov 

021 Stavby m2 1,300 7,500 9,75€ 615481111 rabicovým pletivom 

387 
Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s 

021 Stavby m 14,800 5,100 75,48 € 624601111 prierezom 20 x 20 mm 

388 Prelepenie škár hliníkovou fóliou 021 Stavby m 14,800 1,290 19,09 € disperziou -BD 20 (s dodaním 
624941111 hmôt) z lešeňovej klietky 

389 Tehla POROTHERM 14 Profi P15- 021 Stavby ks 192,000 2,410 462,72 € 
5961200900 80 vrátane spojovacieho materiálu 

Montáž lešenia ľahkého 

390 pracovného radového s 021 Stavby m2 267,800 2,040 546,31 € podlahami šírky od 0,80 do 1,00 
941941031 m, výšky do 10 m 

Demontáž lešenia ľahkého 

391 pracovného radového s 021 Stavby m2 267,800 1,320 353,50 € podlahami širky nad 0,80 do 1,00 
941941831 m, výšky do 10 m 

Lešenie ľahké pracovné pomocné 
392 s výškou lešeňovej podlahy nad 021 Stavby m2 267,800 3,590 961,40 € 

941955002 1,20 do 1,90 m 

393 
Vyčistenie budov pri výške podlaží 021 Stavby m2 30,000 2,800 84,00 € 952901111 do4m 
Vybúranie otvorov v murive tehl. 

394 plochy nad 4 m2 hr.do 150 mm, - 021 Stavby m2 8,550 4,170 35,65 € 
971033632 0,27000! 

Vybúranie otvorov v murive tehl. 
395 plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 021 Stavby m3 1,040 42,100 43,78 € 

971033641 1,87500! 
Vybúranie otvorov v murive tehl. 

396 plochy nad 4 m2 hr.do 300 mm, 021 Stavby m3 14,820 39,000 577,98 € 
971033642 1,87500! 

Podchyt. nadzákladného muriva 
397 pod stropom nad vybúraným 021 Stavby m 4,200 59,000 247,80 € 

otvorom pri hr. muriva do 450 mm 
975021211 vr. materiálu 

398 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt 

021 Stavby t 9,500 11,500 109,25 € 979081111 na skládku do 1 km 

399 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt 021 Stavby t 9,500 0,370 3,52 € 
979081121 na skládku za každý ďalší 1 km 

400 Vnútrostavenisková doprava 021 Stavby t 9,500 8,720 82,84 € 
979082111 sutiny a vybúraných hmôt do 1 O m 

401 Poplatok za skladovanie - betón, 021 Stavby t 9,500 24,000 228,00 € 
979089012 tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 

402 Poplatok za skladovanie - betón, 021 Stavby t 9,500 24,000 228,00 € 
979089012 tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 

Vodorovné premiestnenie ručne 

403 fúrikom - murovacieho materiálu 021 Stavby m3 3,360 14,990 50,37 € tehlového, vodorovný presun v 
úrovni do 1 O m vrátane naloženia, 

989281321 vyloženia 



Podstrešná fólia JUTADACH 135 
A.P.,hr.0 ,5m m x (1,5 x 50bm),pre 

404 šikmé strešné 021 Stavby m2 120,000 1,400 168,00 € 
konštrukcie,množstvo v 1 

2832208011 role:75m2 

405 Presun hmôt pre opravy a údržbu 021 Stavby t 22,000 30,500 671,00 € objektov vrátane vonkajších 
999281111 plášťov výšky do 25 m 

Keramický preklad Porotherm KP 
406 23,817/125 Rozmer (70x 238x 021 Stavby ks 2,000 6,400 12,80 € 

5965934078411 1250 mm) 

Presklená priečka plastová s 
407 bezpečnostnou fóliou a dverným 021 Stavby ks 1,000 1 655,000 1 655,00 € 

krídlom 90P 300012850mm 
MAT5 vrátane dovozu a montáže 

408 Pripevnenie izolácie na šikmej 021 Stavby ks 120,000 0,460 55,20 € 
712491176 streche do 30' kotviacim terčom 

409 Kotviaca technika - vrut SK-RB 
021 Stavby ks 120,000 0,900 108,00 € 2832990650 Power 

Príplatok k cene za práce na 
410 strechách, na konštrukciách 021 Stavby m 185,500 0,450 83,48 € 

762084111 krovov, výšky nad 4 do 12 m 
Montáž viazaných konštrukcií 

411 krovov striech z reziva priemernej 021 Stavby m 113,000 4,870 550,31 € 
762332110 plochy do 120 cm2 

Spojovacie prostriedky pre 

412 priestorové viazané drevené 021 Stavby m3 62,000 25,000 1 550,00 € konštrukcie - klince, svorky, 
762795000 fixačné dosky 

413 Spojovacie prostriedky - klince, 021 Stavby ks 120,000 O, 140 16,80 € svorky a pod. pre priestorovo 
MAT548 viazané drev. konštrukcie 

Presun hmôt pre konštrukcie 
414 tesárske v objektoch výšky do 12 021 Stavby t 1,500 43,080 64,62 € 

998762102 m 

415 Montáž krytiny hladkej z 021 Stavby m2 120,000 17,630 2 115,60 € pozinkovaného PZ plechu, z tabúľ 
764311204 2000x1000 mm, sklon do 30' 

Piliarske výrobky pre krov - 
väznica 3 x 7,5m, krokvy 14 x 8m, 

416 zavetrenie 6 x 7,5 m, podpery 021 Stavby m3 4,200 520,000 2 184,00 € celk. dÍ. 6m (suma 185,5 m) 
vrátane impregnácie proti 

MAT605 škodcom a fólie 
Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 

417 mm vrátane spojovacieho 021 Stavby m2 135,600 6,990 947,84 € 
1381403002 materiálu 

418 Omietka cementový prednástrek, 021 Stavby kg 144,000 0,900 129,60 € 
5855659050 zrnitosť 2,0 mm, ozn. 052 CEMIX 

419 Nátery omietok interiérovou 
021 Stavby m2 60,000 1,600 96,00 € 783891220 farbou bielou dvojnásobné 

SPOLU: 251 249 59 € 

Hlavná aktivita č. 2 Úprava areálu školy vrátane detského Ihriska 
420 

8049865 pružinovka 4 lístok 
021 Stavby ks 1,000 1 020,000 1 020,00 € dodávka 

421 8049865 pružinovka 4 lístok 
021 Stavby ks 1,000 110,000 110,00€ montáž 

422 
8050110 pružinovka dvojlístok 

021 Stavby ks 1,000 873,000 873,00 € dodávka 

423 
805011 O pružinovka dvoj lístok 

021 Stavby ks 1,000 90,000 90,00 € montáž 

424 8002457 pedálový kolotoč 
021 Stavby ks 1,000 6 903,000 6 903,00 € dodávka 

425 8002457 pedálový kolotoč montáž 021 Stavby ks 1,000 260,000 260,00 € 

426 
9701 O zapustená trampolína 

021 Stavby ks 1,000 2 753,000 2 753,00 € priemer 98cm dodávka 

427 
9701 O zapustená trampolína 

021 Stavby ks 1,000 150,000 150,00 € priemer 98cm montáž 

428 
8046684 vežička na lezenie so 

021 Stavby ks 1,000 6 292,000 6 292,00 € šmykľavkou dodávka 

429 
8046684 vežička na lezenie so 

021 Stavby ks 1,000 270,000 270,00 € šmykľavkou montáž 

430 8000870 pružinová loď dodávka 021 Stavby ks 1,000 9 856,000 9 856,00 € 

431 8000870 pružinová loď montáž 021 Stavby ks 1,000 160,000 160,00 € 
Liaty gumený povrch hr 50mm, v 

432 dvoch farbách s grafikou podľa 021 Stavby m2 146,000 106,100 15 490,60 € 
PO dodávka 



Liaty gumený povrch hr 50mm, v 
433 dvoch farbách s grafikou podľa 021 Stavby m2 146,000 26,000 3 796,00 € 

PO montáž 
SPOLU: 48 023 60 € 

Celkom: 299 273,19 € 
DPH: 59 854,64 € 

Celkom s DPH: 359 127,83 € 

V Bratislave, dňa .. ~.?.J.: .. i» I '1 V Závode, dňa ).O..: .. t z»; 9 
Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

Román Michálek 
konateľ 

/1 /) 

Ing. Peter Vrablec 
starosta obce 
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Príloha č. 2 k ZOD č. 2/2019 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC 
,,MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod " 

mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

týždeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Prevzatie staveniska f: 

' ~ 
A - Hrubá stavba + strecha 

B - Dokončenie po hrubej i 

' stavbe : ' 1 ' ( 1 

B1 - Zateplenie prístavby 
{ 

1 
i 

' 
C - Inštalácia ZTI vrátane i 

l 
prípojok 

1 

~ 
c- ZTI vonkajšia 
kanalizácia .. ' ; 

i .. ' í ~ 

c1 - vykurovanie L __ . , .. i ; C 

1 : 

.. ... ' 
c2 - Bleskozvod -. ~ 

Ii '·. 
~ ·, ., · .. -:. i :, 

c2 - Elektro - silnoprúd 
; ; 

1 . : 
'. i ... 

1 ; ·· 

HL akt. č.2 Úprava areálu r 
' .- 

školy vrátane detského ' .. 
ihriska 

' ·' I> ,· 
... , 1 ; .. 

D - Stavebné úpravy v ! i 
pôvodnej časti budovy . .. ' ·, 

.·,· 

'_.·:, .·•~' ~;i 
Odovzdanie stavby "): i,;,·, 

rl!· 

Vypracoval: Ing. Jozef Krajčovič 
KREATOR ATELIER, s.r.o., VAJNORSKÁ 8/A, 831 04 Bratislava, 


