
ZMLUVA O DIELO Č.: 1/2021 
uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

1.2. Objednávateľ: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zriadená: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať 
veciach technických: 
Telefón: 

ďalej len „objednávate)"' 

1.2. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 
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 

vo Ing. Peter Vrablec 

0347799254 

KREATOR ATELIER, s.r.o. 
Vajnorská 8/ A, 83 1 04 Bratislava 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1., 
Roman Michálek 
44 023 189 
2022 5800 65 
SK 2022 5800 65 
Tatra banka, a.s. 
SK24 1100 0000 0029 2584 7835 

Zástupca oprávnený jednať vo Ing. Jozef Krajčovič 
veciach technických: 
Telefón: 0918 647 890 

( ďalej len „Zhotovitel"') 
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany"). 
1.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu osôb uvedených v bodoch 1. 1. a 1.2. si vzájomne oznámia 

doporučeným listom. 
uzatvárajú túto zmluvu o dielo. 

Táto zmluva sa uzatvára podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO") - zákazka s nízkou hodnotou - 
uskutočnenie stavebných prác „Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci Závod. 

Čl. II. 
Predmet plnenia 

0.1 Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie diela „Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci 
Závod. 

0.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
0.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za neho 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy. 
0.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady 

na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 
zmluvnej ceny. 
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III. 
Čas plnenia 

3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na web stránke objednávateľa. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 
- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb 

v termíne do 8 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 12 mesiacov od prevzatia staveniska. 

ČI. IV. 
Miesto plnenia 

Zdravotné stredisko Závod. 

Čl. v. 
Cena diela 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MF č. 87/1996 Z. z. aje doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. 
Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane DPH, cla, dovoznej prirážky a iným zákonom 
stanovených príplatkov. Zmluvná cena je konečná. Stavebné dielo bude zhotoviteľom vykonané 
v ponúknutej cene a v požadovanej kvalite. 

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je: 
124.941,52 EUR bez DPH 
DPH 20 % je: 24.988,30 EUR 
Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je: 
149.929,82 EUR s DPH 
Slovom: stoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťdeväť EUR a osemdesiatdva centov s DPH 

5.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som 
platcom DPH". 

5.4 Všetky prípadné zmeny a naviac práce musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené objednávateľom v 
stavebnom denníku a upravené písomným dodatkom k zmluve. Pri oceňovaní zmien a na viac prác 
použije zhotoviteľ jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
schválené požadované zmeny prác a naviac práce uhradiť. 

5.5 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vykonané práce ku 
dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie zhotoviteľovi, a to na základe vzájomne 
odsúhlasenej kalkulácie vykonaných prác. 

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie staveniska, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska. 

5.7 Občasný technický dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah prác, ktoré 
považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy 
zhotoviteľom alebo osobami za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na 
vlastné náklady. 

Čl. VI. 
Platobné podmienky 

6.1 V roku 2021 uhradí objednávateľ prvú časť hodnoty diela vo výške SO.OOO,- € s DPH na základe 
vystavenej faktúry/faktúr zhotoviteľom s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry 
budú vystavené na základe súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu odsúhlasených stavebným 
dozorom objednávateľa. Možná je priebežná fakturácia počas realizácie po jednotlivých častiach. 
Faktúry bude vystavená so splatnosťou do 30 dní. 

6.2 V roku 2022 uhradí objednávateľ druhú časť hodnoty diela vo výške 99.929,82 € s DPH /zvyšná časť 
cenovej ponuky/ na základe faktúr vystavených v januári 2022, vo februári 2022 a v mesiacr 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela . Faktúry budú vystavené na základe súpisu vykonaných 
prác a dodávok materiálu odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa. Rozpis faktúr v roku 2022 
je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Faktúry budú vystavené so splatnosťou do 30 dní. 
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Objednávateľ zadrží úhradu vo výške 1 O % z celkovej ceny diela v poslednej faktúre vystavenej 
zhotoviteľom a to až do termínu úplného odstránenia vád a nedorobkov uvedených v preberacom 
protokole. 

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu 
v zmysle§ 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení 
§ 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 6.4 tejto zmluvy, je objednávateľ 
oprávnený vrátiť ju do 3 dní zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne 
plynúť doručením doplnenej faktúry objednávateľovi. 

6.5 Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť 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. 

6.6 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry 
objednávateľovi. 

6.7 Zhotoviteľom určený zodpovedný stavbyvedúci za stavbu je : Ing. Jozef Krajčovič, telefón: 0918 
647 890. 

Čl. VII 
Záručná doba - zodpovednosť za vady 

7 .1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD 
v zmysle platných slovenských technických noriem v čase realizácie a všeobecne záväzných právnych 
predpisov, a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. 

7.2 Zhotoviteľ poskytne na zhotovené dielo záruku na dobu 60 mesiacov. 
7.3 Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác na dobu uvedenú v 

článku VII bod 7.2 tejto zmluvy. 
7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezplatne odstrániť vady diela najneskôr v čase uvedenom v čl. VII, bod 7.6 tejto zmluvy. 
7.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, 

čo ich zistil, najneskôr do 7 pracovných dní od zistenia. 
7.6 Zhotoviteľ po vzájomnej dohode odstráni závady do 5 pracovných dní po uplatnení reklamácie. V 

prípade vady diela, u ktorej je potrebný čas na odstránenie dlhší, zhotoviteľ je povinný do troch dní po 
uplatnení oprávnenej reklamácie dohodnúť s objednávateľom písomnou formou spôsob a termín 
odstránenia vady diela. 

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nezistil ich nevhodnosť alebo na 
ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Taktiež nezodpovedá za vady diela, ktoré boli 
spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým 
poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele 
v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných. 

Čl. VIII 
Podmienky vykonania a odovzdania diela 

8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri 
čom bude dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, príslušné technické normy (STN), zápisy a dohody 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom a prípadných vyjadrenia verejno-právnych orgánov a inštitúcií. 

8.2 Zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy 
o poistení zodpovednosti podľa požiadaviek objednávateľa, za škodu vzniknutú inému v súvislosti 
s výkonom podnikateľských činnosti uvedených vo výpise z Obchodného registra podnikateľa 
vyplývajúce (spôsobené) z podnikateľského rizika pri realizácií predmetu zmluvy o dielo po celú dobu 
jej účinnosti. Požadované zmluvné krytie musí byť minimálne vo výške 40 OOO,- € . 

8.3 Zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela predloží objednávateľovi potvrdenie o odbornej 
spôsobilosti na vykonávanie stavbyvedúceho. 

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred zahájením prác oslobodené od právnych a 
faktických prekážok brániacich zhotoviteľovi začať a pokračovať v plnení zmluvy. Odovzdanie a 
prevzatie staveniska potvrdia zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. 
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8.5 Prevzatím staveniska zhotoviteľ preberá na seba všetky povinnosti a zodpovednosť za bezpečnosť práce 
počas realizácie predmetnej zákazky a to až do prevzatia diela objednávateľom. Zmluvné strany 
prehlasujú, že sa slobodne, bez toho že by boli v tiesni alebo že by boli uvedené do nápadne 
nevýhodných podmienok, dohodli na tom, že zhotoviteľ prevzatím staveniska od objednávateľa preberá 
na seba zákonné povinnosti vlastníka pozemku a stavebníka vyplývajúce z ustanovenia § 127 ods. 1 
Občianskeho zákonníka ako aj z ustanovenia § 48 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ na základe tejto 
dohody prehlasuje, že preberá zodpovednosť za všetky škody, ktoré vzniknú na majetku objednávateľa 
alebo na majetku iných právnických alebo fyzických osôb, dôsledkom jeho činnosti pri plnení predmetu 
diela tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že takto vzniknuté škody odstráni na vlastné náklady a v čo najkratšom 
čase. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že dohoda o prevzatí zákonných povinností uvedená v tomto 
bode zmluvy vyjadruje ich vôľu, že dohoda je pre nich dostatočne určitá a zrozumiteľná tak, aby 
v budúcnosti nevznikli pochybnosti z hľadiska jej rozsahu a jej predmetu. 

8.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré 
sú oprávnené zdržiavať sa v priestoroch staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami 
(§ 3 a 9 Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach). 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. 

8.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, strojov a zariadení a ich 
presun zo skladu na stavenisko. 

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

8.9 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať občasný stavebný a technický dozor podľa§ 44 zákona 50/1976 Zb. 
stavebného zákona pracovníkom: Ing. Milan Žilavý, telefón: 0911262829 

8.1 O 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. 

8.11 Za odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti je zodpovedný stavebník aje povinný s nimi nakladať tak, 
aby neohrozoval životné prostredie. Stavebník predloží miestnemu úradu, orgánu odpadového 
hospodárstva platnú zmluvu o zneškodnení všetkých druhov odpadov nevhodných na spracovanie, 
uzavretú s právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými podľa zákona č. 371/2015 Zb. 
o odpadoch na ich zneškodňovanie. 

8.12 Všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty, ktoré k ním vedú, musí zhotoviteľ 
označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami so zákazom vstupu na stavenisko nepovoleným 
osobám. 

8.13 Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy. 
8.14 Skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na komunikáciách 

pri vstupe do Zdravotného strediska a v priestoroch, kde sa pohybuje personál a pacienti Zdravotného 
strediska. Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom 
stavebných prác. 

8.15 O nevyhnutných bezpečnostných opatreniach počas realizácie diela musia byť informovaní všetci 
pracovníci Zdravotného strediska a vedomí si nevyhnutnosťou ich dodržiavania. 

8.16 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. 

8.17 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť 
prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a 
predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať 
s objednávateľom vopred. 

4. 



8.18 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom 
zhotoviteľa ale vykazuje, že je pod vplyvom alkoholu alebo omamných a toxických látok. Ak pôjde 
o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne 
nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác. 

8.19 Dielo bude považované za dokončené a odovzdané dňom podpisu zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela 
oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak prevzatiu nebránia závady, 
ktoré by bránili užívaniu diela. Prípadné drobné vady alebo nedorobky nebrániace užívaniu diela, nie sú 
dôvodom na jeho neprevzatie. 

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a čistotu a poriadok na 
stavenisku. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 
pre plnenie zmluvy. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do 
troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený, do troch 
pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 

IX. 
Zmluvné pokuty 

9.1 Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl. III. tejto zmluvy z dôvodov zapríčinených 
zhotoviteľom, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % zo zmluvnej 
ceny za každý deň omeškania. 

9.2 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v článku Vl. ods. 6.3 tejto 
zmluvy, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň 
omeškania. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

ČI.X. 
Okolnosti vyššej moci 

10.1 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky 
z dôvodu vyššej moci. 

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy 
zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo 
úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predÍžia lehoty na splnenie záväzkov podľa 
zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

XI. 
Vlastníctvo diela 

11.1 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. 

11.2 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. 

11.3 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. 

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

11.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na 
jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. 

11.6 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie zhotoviteľ odo dňa jej 
prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania. 

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

s. 



XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

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) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a 

podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, 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) 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 alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 
ktorú má subdodávateľ plniť, 

f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 
reštrukturalizačné konanie, 

g) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú. 
12.2 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. 

12.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 
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 piatich pracovných dní od účinnosti 

odstúpenia, 
d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela. 

ČI.XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13 .1 Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
s-_účinnosťou_nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

13 .2 Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k 
zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami ale, len v tom prípade, ak 
nebude porušený zákon o VO. 

13.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými 
ustanovenia zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými 
všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike. 

13.4 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu každá zo zmluvných strán je 
povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane. 

13.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva 
pre zhotoviteľa. 

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

13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, pokladajú za 
dôvernú a zaväzujú sa neinformovať o jej obsahu tretie strany bez písomného súhlasu druhého 
zmluvného partnera, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

13.8 Ďalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, sú predmetom rokovania pri 
podpise zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného 
zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie objednávateľa a zákona 
o VO. 

6. 



I 

13.9 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 
č. 1 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer 
č. 2 Rozpis faktúr v roku 2022 
č. 3 Časový harmonogram 

V Bratislave, dňa )///;. UJ/ 
Za zhotoviteľa: 

• 

V Závode dňa i,. O'-, . .2.,0;..1 
' Za objednávateľa: 

IČC 
Zap 

Roman 
konateľ 

7. 



REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

JKSO: 
Miesto: 

076 

"Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci Závod 

Zdravotné stredisko Závod 

Objednávateľ: 
Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod 

Zhotoviteľ: 
KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 

Projektant: 

Spracovateľ: 
Ing. Jozef Krajčovič 

Poznámka: 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

124 941,52 
0,00 

124 941,52 

DPH základná 

Cena s DPH 

Sadzba dane 
20,00% 

v EUR 

Základ dane 
124 941,52 

23.03.2021 

00310158 

44023189 
SK2022580065 

Výška dane 
24 988,30 

149 929,82 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

KREA" 
Vajnor 

IČO:4402 
Zapísaná v 

Vodd. 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: : 
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1EKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: 
Stavba: 

076 
"Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci Závod 

Miesto: Zdravotné stredisko Závod 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod 

Dátum: 23.03.2021 

Projektant: 

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Brali! Spracovateľ: Ing. Jozef Krajčovič 

Kód Popis Cena bez DPH [EUR) Cena s DPH [EUR) 

1) Náklady z rozpočtov 
076 Závod prístavba 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 

124 941,52 
124 941,52 

0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 124 941,52 

149 929,82 

149 929,82 

0,00 

149 929,82 

1 
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1/ 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

I Stavba: 
"Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci Závod 

f JKSO: KS: 
Miesto: Zdravotné stredisko Závod Dátum: 23.03.2021 

Objednávateľ: IČO: 00310158 
Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod IČ DPH: 

Zhotoviteľ: IČO: 44023189 
KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava IČ DPH: SK2022580065 

Projektant: IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
Ing. Jozef Krajčovič IČ DPH: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 124 941,52 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 124 941,52 

Základ dane Sadzba dane Výška dane 
DPH základná 124941,52 20,00% 24 988,30 

lcena s DPH v EUR 149 929,82 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

K, 
' 

IČO: / 
Zapfs 

' 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a - 

Strana 1 z 9 



1EKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Miesto: 

"Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci Závod 
Zdravotné stredisko Závod 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod 

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 

Kód dielu - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

2 - Zakladanie 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

4 - Vodorovné konštrukcie 

5 - Komunikácie 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 

713 - Izolácie tepelné 

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 

725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 

731 - ústredné kúrenie - kotolne 

732 - ústredné kúrenie - strojovne 

734 - ústredné kúrenie - armatúry 

735 - ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 

762 - Konštrukcie tesárske 

763 - Konštrukcie - drevostavby 

764 - Konštrukcie klampiarske 

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 

766 - Konštrukcie stolárske 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

771 - Podlahy z dlaždíc 

781 - Obklady 

783 - Nátery 

784 - Maľby 

M - Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže 

2) Ostatné náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Dátum: 23.03.2021 

Projektant: 

Spracovateľ: Ing. Jozef 
Krajčovič 

cena ceikom 
IFIJRl 

124 941,52 

66 929,39 

2 875,44 

13 413,04 

12 425,75 

5 902,06 

2 812,30 

19 867,85 

2 144,91 
7 488,04 

50 433,13 

2 922,19 

26,10 

5 421,20 

1 490,38 

1 844,30 

313,08 

2 810,60 

2 546,16 

91,14 

411,03 

842,98 

5 768,47 

3 219,74 

4 333,93 

698,59 

7145,67 

2 467,15 

4 214,90 

1 722,84 1 

874,41 

1 268,28 

7 579,00 
7 579,00 

0,00 

124 941,52 

; 



,DZPOČET 
;tavba: 

"Prístavba k Zdravotnému stredisku" v obci Závod 
Miesto: Zdravotné stredisko Závod Dátum: 23.03.2021 

Objednávateľ: Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod Projektant: 

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava Spracovateľ: Ing. Jozef 
Kraičovič 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR] 

Náklady z rozpočtu 124 941,52 
D HSV Práce a dodávky HSV 66 929,39 
D 1 Zemné práce 2 875 44 

1 K 121101111.S Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so m3 15,370 1,04 15,99 zložením na vzdialenosť do 1 nn m a do 100m3 
2 K 132201101.S Výkop ryhy do šlrky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 55,510 30,00 1 665,30 

3 K 132201109.S Príplatok k cene za lepivosť pri hlbenl rýh šírky do 600 mm m3 55,510 8,48 470,73 zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 

4 K 162201201.S Vodorovné premiestnenie výkopu nosenlm do 10 m horniny m3 55,510 8,64 479,61 11 až 4 

11 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov m3 70,880 3,44 243,83 
1 alebo okolo objektov do 100 m3 

D 2 Zakladanie 1341304 
5 K 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 13,600 10,64 144,70 

6 K 271533001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z m3 120,803 50,00 6 040,15 kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm 
7 K 273321116.S Základové dosky mostných konštrukcii z betónu železového m3 20,225 100,00 2 022,50 ltr. C 16/20 
8 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 7,470 12,10 90,39 

9 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 7,470 2,75 20,54 

10 K 273362442.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer m2 134,830 6,05 815,72 drôtu 8/8 mm verkosr ni<<> 1,:;nv150 mm 

12 K 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 47,230 90,60 4 279,04 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 12 425 75 
13 K 311272041.S Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s m3 4,710 170,00 800,70 betónovou vvolňou C 16/20 hrúbkv 300 mm 

15 K 311272563 Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 300 mm P4- m3 41,978 180,00 7 556,04 ,:;,:;n en na MVC a maltu YTONG /300x249x499\ 

14 K 312272562 
Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 250 mm m3 9,459 190,00 1 797,21 
P4-""0 PD na MVC a maltu YTONG 1250x249x599\ 

18 K 317165202 Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dlžky ks 2,000 50,00 100,00 1/'i00 mm 

19 K 317165204 Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dlžky ks 1,000 60,00 60,00 ?OOO mm 

20 K 317165222 Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dlžky ks 4,000 60,00 240,00 1500 mm 

21 K 317165224 Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dižky ks 1,000 80,00 80,00 2onn mm 

16 K 317165301 
Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, ks 1,000 20,18 20,18 dlžkv 1250 mm 

17 K 317165303 Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, ks 5,000 23,46 117,30 dlžkv 1250 mm 

22 K 342272102 
Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na m2 21,353 29,65 633,12 
MVC a maltu YTONG /100x249x599) 

23 K 342272104 
Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na m2 42,550 24,00 1 021,20 
MVC a maltu YTONG 1150x249x599\ 

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 902 06 

24 K 413321414.S Betón nosnlkov. železový tr. C 25/30 m3 6,533 100,00 653,30 

25 K 413351107.S Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 48,497 16,33 791,96 

26 K 413351108.S Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 48,497 4,58 222,12 

27 K 413351215.S 
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do m2 2,700 24,90 67,23 
20 kPa - zhotovenie 

28 K 413351216.S 
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do m2 2,700 6,71 18,12 

120 kPa - odstránenie 

29 K 413351235.S 
Príplatok za podpornú konštrukciu pre výšku 4-6m, do 20 m2 2,700 6,85 18,50 
kPa - zhotovenie 
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; Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR] 

66 K 941941051.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
m2 143,734 2,70 388,08 IÄírkv n„r1 1 2n m rln 1 ~nm vvškv rln 10 m 

67 K 941941291.S Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia m2 143,734 1,51 217,04 llešenla ľahkého J, • - radového i: oodlaharnl štrkv 
68 K 941941851.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s m2 143,734 1,76 252,97 loodtahaml šlrkv nad 1 2n do 1 5n m vvškv do 10 m 
69 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 99,300 4,08 405,14 

189 K 953945314.S Hliníkový soklový profil šírky 153 mm m 41,000 2,00 82,00 

190 K 953995412.S Nadokenný profil s priznanou okapničkou m 22,000 2,00 44,00 

191 K 953995422.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný m 125,000 2,00 250,00 

D 99 Presun hmôt HSV 7 488 04 
70 K 998011001.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

t 576,003 13,00 7 488,04 tehál tvárnic z kovu vvškv do 6 m 

D PSV Práce a dodávky PSV 50 433,13 

D 711 Izolácie orotl vode a vlhkosti 2 922 19 
76 K 711111001.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná m2 134,830 0,22 29,66 náterom oenefračnvm za studena 
77 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,404 1 939,00 783,36 

78 K 711112001.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá m2 7,480 0,27 2,02 
1 oenetračnlim náterom za studena 

79 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,022 1 939,00 42,66 

71 K 711141559.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode m2 134,830 3,95 532,58 vodorovná NAIP oritavením 
72 M 628330000100 Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre m2 155,055 7,81 1 210,98 liednovrstvé hvdroizolačné svstémv. ICOPAL 
73 K 711142559.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode m2 7,480 4,30 32,16 lzvlslá NAIP oritavením 
74 M 628330000100 Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre m2 8,976 7,60 68,22 liednovrstvé nvarotzotečné svstémv. l(YlPAL 

193 K 711210100.S Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické m2 3,000 1,86 5,58 obktadv v interiéri na oloche vodorovnei 
194 M 245610000400.S 1 Stierka hydroizolačná na báze syntet,ckeJ živice, (tekutá kg 1,100 4,45 4,90 hvdroizolačná fólia) 

195 M 247710007700.S Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a m 0,400 1,80 0,72 sootovectcn škár ott anlikácii hvdrnizofár.if 
196 K 711210110.S Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické m2 48,000 2,03 97,44 obkladv v interiéri na oloche zvislei 
197 M 245610000400. S Istierka hydroizolacná na báze syntetickej živice, (tekutá kg 4,000 4,45 17,80 hvdrolzofačná fólia) 
198 M 247710007700.S Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a m 12,000 1,80 21,60 snoiovacfch škár or! an/ikácii hvdroizolácif 
80 K 711531110.S Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov na sucho položením m2 13,005 0,46 5,98 AIP 
81 M 628110000500.S Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A m2 14,826 0,97 14,38 

400/H 
82 K 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 t 1,736 30,04 52,15 

m 

D 712 Izolácie striech povlakové krvtinv 2610 
83 K 712985000 Montáž odvetrávacfch komínov na strechu ks 2,000 5,00 10,00 

84 M 286630021200.S Komfnček odvetrávacf z PVC ks 2,000 8,02 16,04 

86 K 998712101.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch t 0,002 27,28 0,06 vvškv nn 6 m 

D 713 Izolácie teoelné 5 421 20 
87 K 713111121 

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, m2 119,200 3,73 444,62 soodkorn s úoravou viazacím drôtom 
Doska fSOVER ORSIK B0x600x1200 mm z kamennej vlny, 

88 M 631440001800 vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, m2 121,584 4,38 532,54 
nriečok 

89 K 713111123 Montáz tepelne] izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, m2 119,200 3,57 425,54 
soodkom na tŕne s kruhovei tvčovel ocele 
Doska ISOVER ORSIK 200x600x1200 mm z kamenne/ vlny, 

90 M 631440002400 vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, m2 121,584 10,99 1 336,21 
'onečo« 

91 K 713111125 
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, m2 119,200 5,97 711,62 
soodkorn orileoením 
v-erozeoren« ,-v JU, ArUL. ,v AL. 11u ..,,-c<..,/AL., sx, t.sxso 

92 M 283290004400 m, plošná hmotnosť 170 glm2, s reflexnou hlinfkovou m2 121,584 1,43 173,87 
'"''"'", 
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30 K 413351236.S Príplatok za podpornú konštrukciu pre výšku 4-6m, do 20 m2 2,700 1,52 4,10 ltPo - odstränenle 

31 K 413361821.S Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 
t 0,699 1 798,00 1 256,80 1nc:nc: 

32 K 413941123.S osadenie oceľových valcovaných nosníkov 1, IE, U, UE, L č. 
t 0,712 352,00 250,62 14-22 alebo vvškv rln 220 mm 

33 M 133880001140. S Oceľový nosnfk HEB180, z valcovanej ocele S235JR t 0,769 600,00 461,40 

34 K 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 m3 6,139 132,00 810,35 

35 K 430361821.S Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t 0,364 2 014,00 733,10 

36 K 431351121.S Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek m2 16,660 24,30 404,84 nôdorvsne oriamočiarvch zhotovenie 
37 K 431351122.S Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek m2 16,660 4,93 82,13 očdorvsne oriamočiarvch odstránenie 
38 K 431351128.S Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových m2 16,660 2,42 40,32 dosiek vvškv nad 4 do 6 m zhotovenie 
39 K 431351129.S Príplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových m2 16,660 0,61 10,16 dosiek vvškv nad 4 do 6 m odstránenie 
40 K 434351141.S Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne m2 4,241 14,46 61,33 1 oôdorvsne ortarnočlarvch zhotovenie 
41 K 434351142.S Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne m2 4,241 3,70 15,69 J ,c oriamočiarvch odstránenie 

D 5 Komunikácie 2 812.30 
43 K 564710111.S lt-'OaK1aa areoo Kryt z Kameniva hrubého arveneno ver. ti-16 m2 87,095 2,82 245,61 mm s rozorestratu a zhutnenlm hr. 50 mm 
42 K 564731111.S t-'OaK1aa areoo Kryt z Kameniva nruoeno arveneno ver. .l.:-o.l m2 87,095 4,04 351,86 mm s rozn 03 ,mu a zhutnenlm hr. 1nn mm 

xiacerue netonovej zamxovej arazoy xornumkacu pre pesicn 
44 K 596911142.S hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka m2 87,095 12,17 1 059,95 

7 k::imAniv::i hr -,,n mm 

45 M 592460008200. S Dlažba zámkova TBX 32-24 24x12x6 hnedá m2 88,837 13,00 1154,88 

D 6 Úpravv povrchov podlahy osadenie 19 867 85 
t-'rlprava vnutorneno pooxtaou stropov na sune a 

46 K 611460111.S nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom m2 119,200 2,20 262,24 
noc,•- - . 

47 K 611460207.S Vnútorná omietka stropov vápenná štuková Uemná), hr. 4 m2 119,200 9,90 1 180,08 mm 

49 K 612460207.S Vnútorná omietka stien vápenná štuková Uemná), hr. 4 mm m2 303,559 8,28 2 513,47 

48 K 612465113 Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný m2 303,559 2,04 619,26 náter Baumit BetonPrimer 

50 K 612481119.S Potiahnutie vnútorných siien sklotextflnou mriežkou s m2 351,574 5,11 1 796,54 ,,..1 - ;, orlleoenlrn 
192 K 622462491 Príprava vonkajšieho podkladu stien PCl, penetrácia s m2 1,000 2,03 2,03 cranutátom Multiarund PGU 

51 K 622464232 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, m2 143,734 12,88 1 851,29 Baumit SiliknnTnn škrabaná hr. 2 mm 

52 K 625251339 Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR m2 143,734 55,00 7 905,37 MINERLI.L skrutkovacíe kotvv 

55 K 632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 99,300 0,14 13,90 

56 M 283230007500. S Oddeľovacia fófia na potery m2 101,000 0,49 49,49 

53 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 251,000 0,21 52,71 

54 M 283320004800.S Okrajová dilatačná páska z PE 10015 mm bez fólie na m 253,510 0,31 78,59 - . ente ooterov nrl stenovvct: lrnnlHrukr.if 
57 K 632452217.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm m2 99,300 20,00 1 986,00 

58 K 642952110.S Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy ks 10,000 35,19 351,90 otvoru do ? '- m2 

59 M 611810000100 Zárubňa vnútorná rámová, dlžka 600-900 mm, vý~ka 1970 ks 10,000 80,00 800,00 mm OTO rlnska navrch tôite. 
60 K 642952220.S Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy ks 1,000 47,46 47,46 otvoru nad 2 !'i do 4 m2 

61 M 611810000400.S Zárubňa vnútorná rámová, atika 1250-1850 mm, vý~l<a ks 1,000 95,00 95,00 
107n mm nrn oosk» oovtcb fólia org dvgrg dvoikrfdlové 

62 K 648991113.S 
osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., m 12,900 5,80 74,82 
hmôt š. nad 200 mm 

63 M 611560000300. S eerepetn« doska pfastová, šfrka 250 mm, komôrkovti m 12,900 14,55 187,70 vnútorná zlatv dub mramor mahaaon svet/v buk orech 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 144 91 

64 K 916561111.S 
Osadenie záhonového alebo parkového obrubnlka betón., m 55,274 5,26 290,74 
do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou 

65 M 592170001500.S Obrubnfk parkový, fx§xv 1000x50x200 mm, far9bný ks 55,827 3,85 214,93 
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93 K 713121111 Montáž tepelnej Izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená m2 99,300 0,87 86,39 voľne v lednel vrstve 
94 M 283760002100 :uoska EPs Neof/oor 150 hr. 100 mm, sivy penovy m2 101,286 16,26 1 647, 11 inolvstvrén nro -- , ____ ,_ n,vll,M, /,C::()\/1:::~ 

95 K 998713101 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m t 2,036 31,09 63,30 

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 149038 
96 K 721171713 Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 11 O m 4,000 37,59 150,36 

97 K 721172587 Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného m 16,200 17,08 276,70 DN 75 
98 M 286140047300 Rúra odpadová odhluCnená RAUPIANO Plus DN 75, dl. 1 ks 16,200 7,35 119,07 m materiál· RAU-PP /minerálna vvstužl. REHAU 
99 K 721172593 Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného m 11,000 19,52 214,72 DN 110 

100 M 286140048800 Rúra odpadová odhluCnená RAUPIANO Plus DN 110, dl. 1 ks 11,000 13,03 143,33 m materiál: RAll-PP (mlnerétne vvstuž) RFHAll 
101 K 721172596 Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného m 15,000 19,86 297,90 IDN 1?" 
102 M 286140049500 Rúra odpadová odhluCnená RAUPIANO Plus DN 125, dl. 1 ks 15,000 19,04 285,60 m metené; RAU-PP lminerlilnR vvstut: REHAll 
103 K 998721101.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do t 0,117 23,14 2,71 6m 

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 184430 
108 K 722172601 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil m 36,800 10,21 375,73 D 16 2x2.6 mm v kotúčoch 
109 K 722172603 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil m 33,000 15,39 507,87 D 2" nv'.'1.7 mm v kotúčoch 
104 K 722172621 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D m 24,800 9,76 242,05 16.0x2 2 mm v kotúčoch 
105 K 722172622 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D m 27,000 11,06 298,62 20 0x2.8 mm v kotúčoch 
106 K 722172623 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D m 13,300 14,09 187,40 25 0x3 5 mm v kotúčoch 
107 K 722172624 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D m 6,100 23,44 142,98 32 0x4 4 mm v kotúčoch 
110 K 722181111.S Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20 m 36,800 1,15 42,32 

111 K 722181113.S Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25 m 33,000 1,40 46,20 

112 K 998722101.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 t 0,054 20.97 1, 13 m 

D 724 Zdravotechnika - stroiné vvbavenie 313 08 
113 K 724211101.S Filter domáci na vodu s redučným a spätným ventilom súb. 1,000 313,00 313,00 

114 K 998724101.S Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 t 0,002 38,71 0,08 m 

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 2 810,60 
206 K 725149715.S Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien ks 2,000 40,45 80,90 s kovovou konštrukciou 

Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 

209 M 552370000200 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre ks 2,000 295,70 591,40 odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, 
GEBERIT 

207 K 725149720.S Montáž záchodu do predstenového systému ks 2,000 7,57 15,14 

208 M 642360000300 Misa záchodová keramická závesná MIO-N, rozmer ks 2,000 155,00 310,00 360x530x4'M mm hlboké snlachovanie JIKA 
210 K 725245172.S Montáž sprchovej zásteny zásuvnej štvordielnej s dvomi ks 1,000 39,18 39,18 loosuvnvml dielmi tin vvškv 2nnn mm a šlrkv 900 mm rohová 
211 M 552230000800.S Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 ks 1,000 492,99 492,99 mm 6 mm heznočnn<>tnt. sklo 
218 K 725319102.S Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s ks 3,000 11,96 35,88 orlemerom do 380 mm bez vvtokových armatúr 
219 M 552310000200. S Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 ks 3,000 11,96 35,88 mm 
213 K 725333360.S Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej ks 1,000 225,00 225,00 armatúrv 
214 M 642710000100.S Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou ks 1,000 16,63 16,63 

215 M 642110004300. S Umývadlo keramické bežný typ ks 3,000 184,02 552,06 

216 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 3,000 62,84 188,52 

217 M 551450000600. S Batéria drezová stojanková páková ks 3,000 74, 15 222,45 

212 K 998725101.S 
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky t 0,190 24,06 4,57 

ldo6 m 
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D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 2 54616 
115 K 731261075 Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného ks 1,000 415,10 415,10 vvki " An .,.l,c,nl-\nllrnM nhiPm 100 1 

Kotol kompaktný kondenzačný Vitodens 111-W na plyn so 

116 M 484120007500 46 / nab{jacfm zásobnfkom s integrovanou 2 / membránovou ks 1,000 1 690,00 1 690,00 expanznou nádobou pre pitnú vodu, výkon 4, 7-26, O kW 
(50/30"C)/4,3-23. 7 kW (80/60"C), VIESSMANN 

119 K 731361101 M+Dodvodu spalín do 25 kW súb. 1,000 420,00 420,00 

117 K 998731101 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 
t o, 131 160,78 21,06 m 

D 732 Ústredné kúrenie - stroiovne 9114 
120 K 732331015 Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 1 ks 1,000 10,50 10,50 

121 M 484630005600 Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 /, D 409 mm, v ks 1,000 80, 14 80, 14 40n mm onooiente R 314" 3/1 5 bar: .~,.,1A REFLEX 
122 K 998732101 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t 0,008 62,43 0,50 

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 411 03 
123 K 734222623 Ventil regulačný závitový V 4263 A - rohový G 3/4 ks 7,000 21,82 152,74 

124 K 734223120 Montáž ventilu závitového termostatického rohového ks 7,000 3,01 21,07 llednoreculačného G 1/2 
tormosteuose mevtce «vepennove s «eouerou z m I ou1u, 

125 M 551280002100 M30x1,5, rozsah regulácie+ 6,5 až 28°C, plast, /VAR. T ks 7,000 30,70 214,90 
,:r,4r, 

126 K 734292214 Kohútik dvojregulačný V 4522 - priamy G 3/4 ks 1,000 21,90 21,90 

127 K 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,012 35,36 0,42 

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 842 98 
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 

K 735150000 rebríkového ks 1 11,00 11,00 

M 484000000 Teleso vykurovacie rebrlkové 1850/600 ks 1 99 00 99 00 

129 K 735154041 Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového ks 3,000 7,86 23,58 600 mm/ dlžkv 700-900 mm 
1 eteso vysuroveoe aosxov« 1eanopane1ove ocerove 

131 M 484530050058 KORAD 11K, vxl 600x900 mm s bočným pripojenlm a ks 3,000 65, 18 195,54 
11 .~ .~Tt=t=I K(').~lr.t= 

132 K 735154143 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového ks 3,000 11,02 33,06 vvškv 600 mm/ dlžkv 1400-1800 mm 
, eteso vykurovecte aossov« avoJpanerove ocerove XUKALJ 

134 M 484530066700 22K, vxl 600x1600 mm s bočným pripojenfm a dvoma ks 3,000 157,41 472,23 
1,,...., ' 11 .~ .~Tt=t=I K(').~lr.t= 

199 K 998735101 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 t 0,205 41,80 8,57 m 

D 762 Konštrukcie tesárske 5 768 47 
135 K 762332120.S Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva m 202,860 7,16 1 452,48 nrlemernel olochv 120 - 224 r:m? 
136 K 762332140.S Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva m 35,850 10,70 383,60 

oriemernei olochv 288 - 450 cm2 
137 M 605120006900.S 

Hranoly zo smrekovca neopracované hrenené akosť I dl. m3 4,890 260,00 1 271,40 1onn-1750 mm hr too mm ~- 120 140 mm 

200 K 762341013.S Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z m2 300,000 4,96 1 488,00 doslek A vetracou medzeroi 1 

201 M 605110000100.S Lata a kontra/ata 4x5cm m 650,000 0,57 370,50 
[spojovacie prostrtecky pre viazane konstruxcre Krovov, 

138 K 762395000.S debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - m3 6,190 61,00 377,59 
1.,.,,,,1,., ,1,,.,1,., lrlinro nóo<1nvÁ nror vrutv 

139 K 998762102.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do t 9,029 47,06 424,91 12 m 

D 763 Konštrukcle - drevostavby 3 219 74 
140 K 763132420 SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kea profil m2 119,200 26,40 3 146,88 montažný CD a nosnv UD doskv GKFI hr. 15 mm 

141 K 998763101 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m t 1,862 39,13 72,86 

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 333.93 

204 K 764171876 
Krytina LINDAB Click - nárožie z nrebenáčov s vetracím m 25,200 11,63 293,08 

1 oäsorn sklon strechv do 30° 

205 K 764171882 
Krytina LINDAB Click - štítové lemovanie, sklon strechy do m 7,450 8,03 59,82 
30° 

142 K 764175501 
Krytina MASLEN - trapézový systém T-18, šírka 1125 mm, m2 150,000 16,42 2 463,00 

1hr o fi mm sklon strechv rln 30° 
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203 K 764410420 Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 
m 12,900 8,90 114,81 olechu vrátane rohov r.š, 160 mm 

202 K 764430420 Oplechovanie muriva a atrk z pozinkovaného farbeného PZf m 13,300 16,00 212,80 nlA,-h11 vrátane rohov r.š <1<1n mm 
152 K 764751212 Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm m 21,200 23,14 490,57 MASLEN 
151 K 764751232 Koleno zvodovej rúry DN 100 mm MASLEN ks 4,000 11,50 46,00 

143 K 764761332 Zľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, m 21,200 26,85 569,22 hákov rohov kútov MASLEN 
144 K 764761432 Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým žľabom MASLEN ks 2,000 7,84 15,68 

145 M 553440015100 Kotflk tľabový rozmer 150/100 mm pozink. plech+H8 50 µm, ks 2,000 5,02 10,04 MASLEN 
153 K 998764101 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

t 0,945 62,34 58,91 do6 m 

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 698 59 
155 K 765901146 Strešná fólia JUTA Jutadach 150 od 22° do 35°, na krokvy m2 150,000 4,64 696,00 

154 K 998765101 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m t 0,077 33,65 2,59 

D 766 Konštrukcie stolárske 7145,67 
167 K 766621400.S !Montáž okien plastových s hydrolzolačnýrnl 1::;u páskam, 

m 45,200 11,57 522,96 1, rlérová a;, riárová) 
1 esmece paroprtepustna tous po1ymer-msova, s. "'"v mm, 

168 M 283290006100.S dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a m 47,460 1,70 80,68 
lrn11ri110 7 -0'--.-:,,c..,.. 

1 esruece peronepnepustne tone po,ymer-msova, s. rv mm, 
169 M 283290006200. S dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a m 47,460 0,65 30,85 

l n,ur/.,,, 7 /nlor/L>ru 

170 M 611410000100.S Plastové okno jednokrldlové OS, vxš 600x100 mm, ks 2,000 86,71 173,42 

Plastové okno jednokrldlové OS, vxš 1300x900 mm, ks 1,000 220,00 220,00 

Plastové okno jednokrldlové OS, vxš 1800x1000mm, ks 1,000 290,00 290,00 

Plastové okno jdvojkrldlove OS, vx§ 1800x3000mm, ks 3,000 677,00 2 031,00 

171 K 766641161.S Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí ks 1,000 58,00 58,00 

Dvere vchodové plastové 90x210 s vetrcou mriežkou ks 1,000 363,00 363,00 

172 K 766641161.S Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí ks 1,000 71,00 71,00 

Dvere vchodové plastové 150x260 s nadsvetllkom ks 1,000 691,00 691,00 

Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverl ks 1,000 68,00 68,00 
Dvere vchodové plastové 1500x2600 celosklenné s bočným ks 1,000 668,00 668,00 SVBf/fkom 

156 K 766662112.S Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového ks 10,000 18,52 185,20 looldrážkového do existulúcel zárubne vrátane kovania 

157 M 549150000600 Kľučka dverová 2x, 2x rozeta 88, FA8, nehrdzavejúca ocer, ks 10,000 19,00 190,00 
1 novrch nerez brúsen« SAPELI 

158 M 549150000600. S Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocer, povrch ks 10,000 19,00 190,00 
noro7 hr,í/~RnlÍ 

159 M 611610000400 Dvere vnútorné jednokrldlové, šlrka 600-900 mm, výplň ks 10,000 53,38 533,80 oeoterov« voštine oovrcn fólia M10. D/né SAPELI 
160 M 611610000400.S Dvere vnútorné jednokrldlové, šlrka 600-900 mm, výplň ks 10,000 53,38 533,80 

1 oeoierové voština oovrcn fólia Dlné 
161 K 766662132.S Montáž dverového krldla otočného dvojkrídlového ks 1,000 35,99 35,99 looldrážkového do exlstulúcel zárubne vrátane kovania 

162 M 549150000600 Kľučka dverová 2x~ 2x rozeta 88, FA8, nehrdzavejúca ocer, ks 1,000 19,00 19,00 
1 oovrcn nerez brúsen« SAPELI 

163 M 549150000600. S Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocer, povrch ks 2,000 19,00 38,00 nerez brúsenv 
164 M 611610000400 Dvere vnútorné jednokrldlové, šlrka 600-900 mm, výpln ks 1,000 53,38 53,38 

lnao/erov~ voština oovrcn fólla M10 Dlné SAPELI 
165 M 611610000400.S ovot» vnútorné J0dnokrldtov0, šlrka 600-900 mm, výpln ks 1,000 53,38 53,38 loanierová voština oovrcb fólia n/n,1' 

166 K 998766101.S 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do t 1,589 28,45 45,21 
6m 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 46715 
222 K 767230030 

!Montáž zábradlia nerezové na schody, vyplň rebrovame, m 6,000 41,10 246,60 lkotvenle rin norílahv 
1 ceoreau« nerezove pre scnoay Ml L v .::H uu-vvvv, 

223 M 553520000400 horizontálna výplň nerez, vý~ka 900 mm, kotvenie do m 6,000 58, 12 348,72 
nnrl/Rhv 

220 K 767340000 
Montáž [ednooucne] nuntkove] pergoly xotvenej ao steny, m2 10,000 42,41 424,10 lrovná strecha z nnlu1t<1rnnn6t11 do olochv 10 m2 
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č Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR] 

221 M 553580000100 I/JergoIa n11n1kov1:11e<1no<1ucna Ixš 3,uux;;,uu m, strešna m2 10,000 144,09 1440,90 krvtine ootvketbonét rovnt. strecha 
173 K 998767101 i-resun hmôt pre kovové stavebne oopmxove konštrukcíe v 

t 0,162 42,14 6.83 vvškv rln R m 

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 214 90 
174 K 771541215 Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. m2 6,300 18,80 118,44 mrazuvzdorného VAľ. 300 x 300 mm 

175 M 597740001910 Dlaždice keramické TAURUS COLOR, lxvxhr 298x298x9 m2 6,426 19,06 122,48 mm svetlo sivá RAKO 

176 K 771576109 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného m2 112,900 17, 16 1 937,36 mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm 

177 M 597740001600 Dlaždice keramické COLOR TWO, lxvxhr 297x297x8 mm, m2 115,158 17,23 1 984, 17 lfar/lR biela. RAKO 
178 K 998771101 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m t 2,562 20,47 52,44 

D 781 Obklady 172284 
179 K 781445013 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do m2 48,015 18,27 877,23 tmelu ver. 200x1 nn mm 
180 M 597640001600 Obkladačky keramické BOTANICA, lxvxhr 250x450x8 mm, m2 48,975 17, 17 840,90 farba biela RAKO 
181 K 998781101 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 t 0,230 20,47 4,71 m 

D 783 Náterv 87441 
182 K 783124120 Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické m2 15,012 2,97 44,59 dvolnásobné - 70um 
183 K 783124720 Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické m2 15,012 1,47 22,07 základné - 35um 
184 K 783782404 Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti m2 259,730 3,11 807,76 drevokaznému hrnvzu hubám a clesnlarn iednonásobná 

D 784 Maľby 1 268,28 
185 K 784441110 Maľby latexové tónované dvojnásobné ručne nanášané na m2 422,759 3,00 1 268,28 iemnozrnnv oodklad vvškv do 3 A0 m 

D M Práce a dodávky M 7 579,00 

D 21-M Elektromontáže 7 579 00 
187 K 210220020 Elektroinštalácia súb. 1,000 6 608,00 6 608,00 

186 K 210220021 Bleskozvod súb. 1,000 971,00 971,00 

Ak je v opise predmetu zákazky odvolávka na konkrétny výrobok (značku) uchádzač môže použiť aj ekvivalentné výrobky parametrami zodpovedajúce uvedeným 
výrobkom. 

V Bratislave, dňa 23.03.2021. 

t 

IČC 
Zap 

KREATOR ATELIER, s. r. o. 
Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava 
IČO 44023189, IČ DPH SK2022580065 

Rcmat 

II 
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Príloha č. 2 k návrhu Zmluvy o dielo č. 1/2021 

Rozpis faktúr, v roku 2022 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2021 je Príloha č. 2 a to rozpis faktúr na čiastku 
83.274,84 € bez DPH t.j. 99.929,82 € s DPH. 

P. č. Dátum vystavenia Suma bez DPH v 20%DPH Splátka v€ s DPH 
€ k úhrade 

1. 31.1.2022 27.758,28 5.551,66 33.309,94 

2. 28.2.2022 27.758,28 5.551,66 33.309,94 

v mesraci 
protokolárneho 
odovzdania a 

3. prevzatia stavby 
27.758,28 5.551,66 33.309,94 

Spolu riadok 1. až 3. 83.274,84 16.654,98 99.929,82 

V Bratislave, dňa _t,f. !lf /Jf J / 
Za zhotoviteľa: 

V Závode, dňa )6,0't. .to.z..1 
Za objednávateľa: 

KR 
V, 

IČ0:'1 
Zapísa 

v 

Roman Mi 
konateľ 

t 
(J 

/. 
Ing. 
star 

8. 



Prfloha f.3 

Prevzatie staveniska 

Práce a dodavky HSV 

Zemné ráce 

Zakladanie 

Zvislé a kompletné 
konštrukcie 

Vodorovne konštrukcie 

Komunikácie 

úpravy povrchov, 
odlahy, osadenie 

lzolácle to olné 

Zdravotechnika - 
vnUtomá kanalizácia 

Zdravotechnlka - 
zariaďovacie redmety 

ústredne kúrenie - 
kotolne 

Ústredné kúrenie - 
strel vne 

ústredné kUrenie - 
armatú 

ústredné kúrenie - 
urovacie telesá 

Konštrukcie tesirske 

Konštrukcle - 
drevostavb 

Konitrukclo 
klam larske 

Konitrukclo • kly1 iny 
tvrtlé 

Konštrukcie stolárske 

Konitrukclo doplnkové 
kovové 

Podlah z dlaždlc 

Obklad 

Nite 

Mafb 

Elektromontito 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC 
12 13 1◄ ,s 16 17 18 19 20 21 22 23 2◄ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3.9 -40 ◄1 ◄2 43 « 45 46 47 48 49 

Vypracoval: Ing. Jozef Klajčovle 
KREATOR ATELIER, s.r.e., VAJNORSKÁ 8/A, 831 04 Bratislava, ICO 44023189, IC DPH SK2022580065 
19.4.2021 

.. 


