
ZMLUVA O DIELO Č. 2/2022 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") 

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

ďalej len „Objednávate!'" 

1.2 Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 

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

Čl. I. 
Zmluvné strany 

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 
Ing. Peter Vrablec 

0347799254 

KREATOR ATELIER, s.r.o. 
Vajnorská 8/ A, 831 04 Bratislava 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1., Oddiel: Sro 
Vložka číslo: 50974/B 
Roman Michálek 
44 023 189 
2022 5800 65 
SK 2022 5800 65 
Tatra banka, a.s. 
SK24 1100 0000 0029 25 84 7 83 5 
Ing. Jozef Krajčovič 

0918 647 890 
(ďalej len „Zhotovíte!"') 
(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 „Udržiavacie práce v Zdravotnom stredisku - Lposchodie" v obci Závod: 

Čl. II. 
Predmet plnenia 

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie diela „Udržiavacie práce v Zdravotnom stredisku - 
Lposchodie" v obci Závod: 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
2.4 Objednávate!' sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za neho 

dohodnutú cenu podl'a platobných podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy. 
2.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na 

vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 
zmluvnej ceny. 

III. 
Čas plnenia 

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



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 3 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska. 

Čl. IV. 
Miesto plnenia 

Zdravotné stredisko v obci Závod. 

ČI. 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. a je 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: 43 967,60 EUR bez DPH 
DPH 20 % je: 8. 793,52 EUR 
Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je: 52.761,11 EUR s DPH 
Slovom: päťdesiatdvatisícsedemstošesťdesiat jedna EUR a jedenásť 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 Cena diela bude fakturovaná mesačnými faktúrami so splatnosťou do 14 kalendárnych dní. Faktúra bude 
vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného 
objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu 
vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených za každý mesiac najneskôr k 
15. dňu nasledujúceho mesiaca. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor 
medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác 
do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa 
predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s 
predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu 
vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Ak 
k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. 

6.3 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. 

6.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, 
bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo 
výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác k predmetnému dňu a to podielom z dohodnutej 
ceny podľa čl. V. ods. 5.1. 
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6.5 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. 

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

6.7 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 
Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky. 

6.8 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby 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. 

6.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť 
a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota 
splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla 
objednávateľa. 

6.1 O Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 
6.11 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry 

objednávateľovi. 
6.12 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho 

odovzdania diela zhotoviteľom. 
6.13 Zhotoviteľ je povinný spísať a odovzdať odovzdávajúci a preberajúci protokol, kópie (vážnych lístkov) 

ktoré musia obsahovať označenie stavby z ktorej odpad pochádza doklady dokumentáciu k predmetu 
zákazky. 

6.14 Dielo nebude prevzaté bez kompletnej dokumentácie. 
6.15 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom 

objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa. 
6.16 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. 
6.17 V prípade nerealizovania diela vôbec, nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry 

objednávateľovi. 
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. 

ČI. 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 poveruje stavbyvedúceho: Ing. Jozef Krajčovič, telefón 0918 64 7 890 vedením stavebného 
denníka. 
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8.3 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, 
projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 

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

8.5 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. 

8.6 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. 

8.7 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. 

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

8.9 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. 

8.1 O Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať občasný fitaveb!}Ý a technický dozor podľa § 44 zákona 50/1976 Zb. 
stavebného zákona pracovníkom: M!!-dt~ !.~.~Y.t telefón: P.<J.1.1 .. .:!-.~.i .. :fl..'J. . 

8.11 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. 

8.12 Za odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti je zodpovedný stavebník a je 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. 

8.13 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. 

8.14 Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy. 
8.15 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. 

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

8.17 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. 

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

8.19 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. 

8.20 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. 

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

8.22 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 VI. 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. 

Čl. XII. 
Poistenie a ochrana zdravia 

12.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy platnú poistnú zmluvu alebo 
potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa pre prípad vzťahujúci sa na zodpovednosť za 
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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. 

12.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia: 
12.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

- dodržovať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na stavenisku/pracovisku v 
zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, 

- 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 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, 
12.3 Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa zákona č. 40/1964 Zb.,§ 421a, zodpovedá aj za škodu spôsobenú 

okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku 
a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. 

12.4 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. 

12.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi 
súvisiacich právnych predpisov. 

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

12. 7 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. 

12.8 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. 

12.9 Zhotoviteľ bude realizovať stavbu v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

• pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, 

• nepovoľuje sa odpad skladovať, musí sa ihneď po vytvorení odviesť k odberateľovi. 
Odpad vzniknutý pri predmetnej stavbe zhotoviteľ tohto odpadu roztriedi podľa katalógových čísiel v 
zmysle vyhlášky. Po realizácii stavby zabezpečí pôvodca odpadu jeho odber oprávnenými 
organizáciami. 

XIII. 
Odstúpenie od zmluvy 

13 .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) 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 zhotoviteÍ' 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. 
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13 .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. 

13 .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. XIV. 
Záverečné ustanovenia 

14.1 Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán s účinnosťou 
po dni zverejnenom na web stránke objednávateľa. 

14.2 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. 

14.3 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. 

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

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

14.6 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. 

14.7 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. 

14.8 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. 

14.9 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1: 
- Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer 

2 9. 03. 2022 
V Bratislave, dňa .. 

Za zhotoviteľa: 

2 9. 03. 2022 
V Závode, dňa .. 

Za objednávateľa: 

5 
3 I 

R, 
konateľ V 

-··o· - -·-· . -~~·-- / 
starosta obce 
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Výkaz výmer Príloha č. 1 k ZOO č.2/2022 
Stavba: 

"Udržiavacie práce v Zdravotnom stredisku -1. poschodie" v obci Závod 
'/ Miesto: Závod 

Objednávateľ: Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod, 
Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44023189 

Dátum: 16.03.2022 
Projektant: 
Spracovateľ: lng.Krajčovič 

PČ Typ Kód Popis MJ M • t J. cena € Cena celkom v 
nozs vo bez DPH € bez DPH 

Náklady z rozpočtu 

D 

D 

HSV 

3 

Za rozpočet celkom 
Práce a dodávky HSV 

Zvislé a kompletné konštrukcie 

1 014 310238211 Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC mJ 0,878 255,00 223,89 

2 011 317142327 Preklady nenosné 1250 mm kus 2,000 61,00 122,00 
3 014 317944311 Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov do č. 12 t 0,224 1 512,00 338,69 
4 014 317944315 Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 24 a vyššie t 0,251 1 468,00 368,47 
5 014 340239235 Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách hr. 150 mm m2 5,125 34,00 174,25 
6 011 342272536 Priečky z porobetonových tvárnic hr.150mm 550kg/m3 m2 15,125 33,00 499,13 
7 011 342291112 Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm m 6,500 2,00 13,00 
8 011 342291121 Ukotvenie priečok hr. do 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami m 14,250 2,00 28,50 
9 011 346244353 Obmurovka kúpel. vaní plôch rovných hr. 7,5 cm z pórobet. tvárnic hladk. Ytong m2 3,120 26,00 81,12 

43 967,60 
9 978,77 

1 849,04 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 6 370,33 
10 014 612425921 Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká m2 5,150 13,00 66,95 
11 011 612467511 Vnútorná sadrová omietka stien RIGIPS Rimano Giet XL hr. 5 mm m2 236,295 9,41 2 223,54 
12 011 612473185 Pripi. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí m2 236,295 2,00 472,59 
13 011 612481118 Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu m2 236,295 7,87 1 859,64 
14 011 631312611 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm mJ 3,175 134,00 425,45 
15 015 632458820 Vysprávka betónových plôch eem. opravnou maltou hr. 20 mm m2 5,320 23,00 122,36 
16 011 640991111 Zakrývanie výplne otvorov fóliou a plastickým profilom m2 19,500 2,00 39,00 
17 011 642942111.S Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 ks 8,000 50,20 401,60 
18 MAT 31000 Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x160 mm ks 2,000 59,00 118,00 
19 MAT 31000 Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm ks 5,000 60,00 300,00 
20 MAT 31000 Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm ks 1,000 61,00 61,00 
21 011 648991113 Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm m 4,600 12,00 55,20 
22 MAT 6119A0104 Parapeta vnútorná šír.250 mm m 5,000 45,00 225,00 

D 
23 003 941955002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m m2 105,900 5,45 577,16 
24 013 968061112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 kus 5,000 0,40 2,00 
25 013 968061113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 kus 2,000 0,80 1,60 
26 013 968062354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 m2 1,020 13,40 13,67 
27 013 968062355 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2 m2 2,700 8,00 21,60 
28 013 968062356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 m2 4,500 6,60 29,70 
29 013 973031324 Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hÍ. do 15 cm kus 8,000 5,29 42,32 
30 013 974042565 Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 20 cm m 4,500 14,22 63,99 
31 013 974042567 Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 40 cm m 10,700 22,00 235,40 
32 014 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 25,545 30,22 771,97 

9 Ostatné konštrukcie a práce í 759,40 

D PSY Práce a dodávky PSY 28 451,64 

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 502,76 

33 711 711106111 Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. 103 m2 . 11,700 14,00 163,80 
vodorovná 

34 711 711106112 Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. 103 zvislá m2 22,090 14,00 309,26 

35 711 998711202 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m % 11,000 2,70 29,70 

Strana 1 z 6 



PČ Typ Kód Popis J. cena € Cena celkom v MJ Množstvo bez DPH € bez DPH 

D 713 Izolácie tepelné 

I 36 713 713121121 Montáž tep. izolácie podláh 2 x položenie m2 127,000 1,98 251,46 
37 M 2831BA242 Zvuková izolácia hr.150mm 1000x500mm m2 133,350 15,65 2 086,93 
38 K 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm m 37,903 2,90 109,92 
39 M 283310001300 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná m 17,585 1,00 17,59 
40 M 283310001500 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná m 5,212 1,00 5,21 
41 M 283310001600 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná m 15,106 1,00 15, 11 
42 K 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm m 25,736 3,20 82,36 
43 M 2837741542 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná m 25,736 1,20 30,88 
44 K 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúl.priemer do 38 mm ' 12,903 3,60 46,45 m 
45 M 2837741558 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná m 6,936 2,50 17,34 
46 M 283310006400 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná m 5,967 2,90 17,30 
47 K 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 3,300 1,30 4,29 
48 K 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 75,810 3,40 257,75 

49 M 
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ 

56,442 2,10 118,53 283310006100 FLEX m 

50 M 
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ 

20,885 2,50 52,21 2837741558 FLEX m 

51 K 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 4,300 1,30 5,59 
52 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m % 111,000 2,30 255,30 

3 374,22 

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 
53 K 721171721 Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus d50 m 6,164 18,30 112,80 
54 K 721171722 Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus d75 m 15,246 22,00 335,41 
55 K 721171724 Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus d110 m 1,733 36,00 62,39 
56 K 721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do d125 m 23,605 1,00 23,61 
57 K 721290123 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do d300 m 23,605 1,00 23,61 
58 K 725869380 Montáž vtokového lievika pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 ks 1,000 5,90 5,90 

59 M Vtokový lievik HL21, DN 32, (O, 17I/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a ks 1,000 25,00 5,5162E+11 klimatizácia, PP 25,00 
60 K 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m % 5,800 1,00 5,80 

594,51 

D 722 

61 K 722172622 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN Stabil Dxt 20,0x2,9 mm v m 46,725 11,00 513,98 
kotúčoch 

62 K 722172623 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN Stabil Dxt 25,0x3,7 mm v m 12,506 13,00 162,58 kotúčoch 

63 K 722172624 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN Stabil Dxt 32,0x4,7 mm v m 21,693 14,00 303,70 
kotúčoch 

64 K 722221010 Montáž uzatváracieho ventilu STROMAX-WD DN25 ks 1,000 2,50 2,50 

65 M 2412563 
HERZ Ventil STRäMAX-WD DN 25 na pitnú vodu, šikmý uzatváraci, s vnútorným ks 1,000 34,00 34,00 
závitom, nestúpavé vreteno 

66 K 722221020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks 2,000 4,20 8,40 
67 M 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 2,000 15,90 31,80 
68 K 722221082.S Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1 ks 1,000 2,50 2,50 
69 M 551110011300.S Guľový kohút s vypúšťaním DN25 Giacomini R250DS ks 1,000 26,50 26,50 
70 K 722221315.S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 ks 1,000 4,20 4,20 
71 M 551190001000.S Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz ks 1,000 12,50 12,50 
72 K 722221370.S Montáž vodovodného filtra závitového G 1 ks 1,000 4,20 4,20 
73 M 422010003100.S Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 10,00 10,00 
74 K 722290226 Tlaková skúška vodovodného pÓtrubia do d50 m 80,924 1,00 80,92 
75 K 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do d80 m 80,924 1,00 80,92 
76 K 732491000 Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 výtlak do 1,4 m ks 1,000 5,90 5,90 
77 M 4,2615E+11 Čerpadlo cirkulačné COMFORT UP 15-14 B 80, GRUNDFOS ks 1,000 280,00 280,00 
78 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 9,200 0,70 6,44 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 571,04 
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PČ Typ Kód Popis J. cena € Cena celkom v MJ Množstvo bez DPH € bez DPH 

D 725 

79 K 725119721 Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou súb 2,000 44,00 88,00 konštrukciouGEBERIT 
Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou 

80 M 5513005455 podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, ks 2,000 220,00 440,00 
plast, GEBERIT 

81 K 725149720 Montáž záchodu do predstenového systému ks 2,000 45,00 90,00 

82 M 6,4236E+11 Misa záchodová keramická závesná MIO, rozmer 360x530x430 mm, hlboké ks 2,000 140,00 280,00 splachovanie, JIKA 

83 M 5513005630 Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, ks 2,000 45,00 90,00 biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT 
84 K 725219401 Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva súb 3,000 35,00 105,00 
85 M 6420139130 Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm ks 3,000 40,00 120,00 
86 K 725229114 Montáž vane akrylátovej klasickej 1800x800 mm, bez výtokovej armatúry ~uu 1,000 120,00 120,00 
87 M 5,5421 E+11 Vaňa akrylátová CUBITO, rozmer 1700x750x415 mm, biela, JIKA ks 1,000 220,00 220,00 

88 K 725319112 
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, súb 1,000 15,00 15,00 bez výtokových armatúr 

89 M 5,5231E+11 Kuchynský drez nerezový Classic N301 na zapustenie do dosky s odkvapkávacou ks 1,000 35,00 35,00 plochou, 780x435 mm, hÍbka 150 mm, sifón, DEXTRADE 
90 K 725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1 /2 súb 12,000 4,60 55,20 
91 M 5514105000 Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13 ks 12,000 7,60 91,20 

92 K 725829201 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s ks 4,000 25,00 100,00 mechanickým ovládaním 

93 M 5,5145E+11 Batéria umývadlová stojanková páková Tigo, rozmer 355x155x65 mm, bez zátky, ks 3,000 70,00 210,00 chróm 

94 M 5,5145E+11 Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer ks 1,000 70,00 70,00 340x214 mm, chróm, JIKA 

95 K 725839216 súb 1,000 25,00 25,00 Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm 

96 M 5,5145E+11 Batéria vaňová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, ks 1,000 70,00 70,00 JIKA 
97 K 725849230 Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej ks 1,000 25,00 25,00 

98 M 5,5145E+11 Batéria sprchová podomietková páková Lyra, priemer 150 mm, bez sprchovej sady, ks 1,000 70,00 70,00 chróm, JIKA 
99 K 725869300 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 32 ks 5,000 3,00 15,00 

100 M 5,5162E+11 
Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL 134/40, DN 40, pozostáva z 

ks 5,000 54,00 270,00 HL 134.0, HL44, 2 kolienka na vodu a HL42, PP 

101 K 725869311. S Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden ks 1,000 3,00 3,00 drez) 

102 M 5,5162E+11 Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s kÍbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou ks 1,000 10,00 10,00 s pripojovacím závitom, PP 
103 K 725869340 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 ks 1,000 2,70 2,70 
104 M 5,5224E+11 Kryl žľabu , nerezová oceľ ks 1,000 58,00 58,00 
105 M 5,5224E+11 Žľab sprchový alcaplast apz1s-750 ks 1,000 155,00 155,00 
106 K 725869382 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 50 ks 2,000 2,70 5,40 

Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka 
107 M 5,5162E+11 nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie ks 2,000 44,80 89,60 

hadice 3/4', PE 
108 K 998725201.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m % 30,000 0,30 9,00 

Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 2 937 10 

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 3 401,95 

109 K 731261040 Montáž plynového kotla nástenného komínovéh kombinovaného (prietokového} výkon ks 1,000 420,00 420,00 10,5 až 24,8 kW 
110 M 0010007973 Kondenzačný plynový kotol Tiger Condens 25 KKZ42 závesný PROTHERM ks 1,000 1811,00 1811,00 
111 M 0020094757 Regulácia kotla - snímač vonkajšej teploty, priestorový termostat ks 1,000 210,00 210,00 
112 K 731360100 Montáž koaxiálny spalinový systém - podľa špecifikácie ks 1,000 56,00 56,00 
113 M 0020109167 Dymovody ku kondenzačným kotlom systémové riešenie Protherm D 60/100 mm ks 1,000 900,00 900,00 
114 K 998731101 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hÍbke) do 6 m % 0,030 165,00 4,95 
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PČ Typ Kód Popis 

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 

115 K 722172601 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil Dxt 16,2x2,6 mm v 
kotúčoch 

116 K 722172603 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil Dxt 25,0x3,7 mm v 
kotúčoch 

117 K 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm 
118 K 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m 

D 734 Ústredné vykurovanie - armatúry 

J. cena € Cena celkom v MJ Množstvo bez DPH € bez DPH 

1152,51 

m 

m 

m 
% 

55,335 

20,475 

75,810 
9,500 

14,00 

16,10 

0,46 

774,69 

329,65 

34,87 
13,30 

119 K 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 8,000 4,20 33,60 
120 M 5,5121E+11 Guľový ventil 1', páčka červená-chróm ks 8,000 13,10 104,80 
121 K 734221413.S Montáž doplňovacieho ventilu ks 2,000 14,09 28,18 
122 M 551210048000.S1 Ventil doplňovací automatický 1 /2 VF06-1 /2A Honeywell ks 2,000 45,40 90,80 
123 K 73424001 O.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1 ks 2,000 4,20 8,40 
124 M 5,5119E+12 Spätná klapka, 1" FF, niklovaná mosadz ks 2,000 31,60 63,20 
125 K 734252120.S Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 ks 2,000 3,20 6,40 
126 M 551210023500.S Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz ks 2,000 15,50 31,00 
127 K 734291112 Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8 ks 2,000 6,00 12,00 
128 K 734291340.S Montáž filtra závitového G 1 ks 2,000 4,20 8,40 
129 M 422010003100.S Filter závitový na vodu 1', FF, PN 20, mosadz ks 2,000 9,90 19,80 
130 K 734419111 Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou ks 2,000 8,20 16,40 
131 M 48491202351 Teplomer ks 2,000 11,00 22,00 
132 K 7344241101 Montáž tlakomera ks 2,000 8,20 16,40 
133 M 48492103421 Tlakomer ks 2,000 6,00 12,00 
134 K 735229141 Montáž regulácie systému vykurovania kpl 1,000 399,00 399,00 
135 M 13280341001 Vonkajší snímač teploty ks 2,000 71,00 142,00 
136 K 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 10,000 0,25 2,50 

1 016,88 

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 

1,40 

137 K 734209114.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 6,000 15,00 90,00 
HERZ 3000 PROJECT Dieli pripájací G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, 

138 M 1376641 obojstranné uzatvárateľné prostredníctom zvršku RL 1, pripojenie vykurovacie telesa G ks 6,000 28,67 172,02 
3/4', pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením 

139 K 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 1,000 15,00 15,00 
HERZ Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný termostatický, priamy, pre 2-rúrkové sústavy, 

140 M 1778351 prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dÍ = 290 ks 1,000 30,51 30,51 
mm- DN 11 mm, 

141 M DG47747201467 Konzola pre radiátor - sada ks 6,000 22,00 132,00 

142 K 735154141.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dÍžky 700-900 ks 1,000 22,00 22,00 
mm 

143 M 4,8453E+11 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhí 600x800x100 ks 1,000 140,00 140,00 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO 

144 K 735154143.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dÍžky 1400- ks 5,000 22,00 110,00 
1800 mm 

145 M 4,8453E+11 Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhí 600x1800x100 ks 5,000 240,00 1 200,00 
mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO 

146 K 735158120.S Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou ks 6,000 11,00 66,00 
147 K 735162150.S Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm ks 1,000 22,00 22,00 

148 M 4,8452E+12 Teleso vykurovacie rebríkové oceľové MC METAL, lxvxhÍ 750x1850x30 mm, pripojenie ks 1,000 146,00 146,00 
G 1/2" vnútorné, 

149 K 998735202.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 22,000 2,50 55,00 

2 200,53 

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 957,06 

150 763 763120010 
Sadrokartónová inštalačná predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, jednoduché m2 8,520 36,00 306,72 
opláštenie, doska RBI 12,5 mm 

151 763 763134010 Podhľady sadr. zavesené oceľ profil dosky 2x RB hr. 12,5 mm m1 94,200 32,60 3 070,92 
152 763 763134050 Podhľady sadr. RIGIPS zavesené oceľ profil dosky 2x RBI hr. 12,5 mm m2 11,700 32,60 381,42 
153 763 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 44,000 4,50 198,00 
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D 764 Konštrukcie klampiarske 84,00 
154 764 764410340 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250 m 4,600 14,00 64,40 
155 764 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 m 6,000 2,00 12,00 
156 764 998764202 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m % 4,000 1,90 7,60 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové stavebné 2 538,32 
157 767 767631116 Montáž okien plastových jednokrídlových 800 x 1500 mm kus 2,000 65,00 130,00 
158 767 767631136 Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 1500 mm kus 1,000 65,00 65,00 
159 767 767631325 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1500 mm kus 2,000 65,00 130,00 
160 MAT 6114B1695 Okno plast.1-krídlové OS -výš.150, šír.80 cm kus 2,000 310,00 620,00 
161 MAT 6114B1751 Okno plast.1-krídlové OS-výš.150, šír.100 cm kus 1,000 350,00 350,00 
162 MAT 6114B2281 Okno plast.2-krídlové O+OS-výš.150, šír.150 cm kus 2,000 610,00 1 220,00 
163 767 998767202 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m % 19,430 1,20 23,32 

D 771 Podlahy z dlaždíc keramických 984,15 
164 771 771412141 Montáž soklíkov z obkladačiek keramických do tmelu rovné m 13,480 6,00 80,88 
165 MAT 597642130 Soklík keramický dodávka m 14,154 2,50 35,39 
166 771 771575107 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu m2 20,500 17,00 348,50 
167 MAT 597637251 Dlažba keramická m2 21,525 16,00 344,40 
168 771 771589795 Pripi. za škárovanie pri mont. podláh ker. m2 20,500 2,00 41,00 
169 771 771601115 Pružná páska 120 pružná páska na utesnenie v mieste styku podlahy a steny bm 21,900 2,20 48,18 
170 771 998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m % 22,000 3,90 85,80 

D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek 2 230,18 
171 771 781446364 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu m2 62,195 17,00 1 057,32 
172 MAT 597672950 Obkl. keramický m2 65,305 14,00 914,27 
173 771 781449704 Príp!. za škárovanie pri mont. obkl. hut. m2 62,195 2,00 124,39 
174 771 998781202 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m % 61,000 2,20 134,20 

D 784 Maľby 1 250,44 
175 784 784411301 Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m m2 347,345 0,50 173,67 

176 784 784453111 Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v m2 347,345 3,10 1 076,77 miestnostnostiach v. do 3.8 

D OST Ostatné 656,00 
177 K HZS-0052 Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky hod 8,000 12,00 96,00 
178 K HZS-0071 Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h) hod 72,000 7,00 504,00 
179 K HZS-0090 Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou hod 4,000 14,00 56,00 

D M Práce a dodávky M 5 537,18 
D 21-M Elektroinštalácia - materiál, montáž 5 537,18 

180 Krabica KP 68 ks 72,000 0,35 25,20 
181 Trubka FXP 25 m 325,000 1, 14 370,50 
182 Trubka FXP 32 m 15,000 1,09 16,35 
183 Hmoždinka HM 8mm ks 100,000 O, 18 18,00 
184 Kábel/vodič - medený CYKY-J 3x 1,5 m 175,000 1,00 175,00 
185 Kábel/vodič - medený CYKY-J 3x 2,5 m 215,000 1,37 294,55 
186 Kábel/vodič - medený CYKY-J 5x 1,5 m 55,000 1,46 80,30 
187 Kábel/vodič - medený CYKY-J 5x 2,5 m 13,000 2,41 31,33 
188 Kábel/vodič - medený CY 6zž m 15,000 1, 17 17,55 
189 Kábel/vodič - medený CY 4zž m 10,000 1,00 10,00 
190 Dat. kábel CA T6E FTP 4x2x0, 50 m 12,0,000 1,00 120,00 
191 Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 300,000 0,75 225,00 
192 Spínač R1 komplet biely IP20 ks 7,000 4,50 31,50 
193 Spínač R5 komplet biely IP20 ks 2,000 6,73 13,46 
194 Spínač R6 komplet biely IP20 ks 6,000 5,51 33,06 
195 Spínač R7 komplet biely IP20 ks 3,000 8,53 25,59 
196 Zásuvka jednonásobná 230V 16A IP20 biela ks 50,000 4,85 242,50 
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197 Rámček jednonásobný biely ks 27,000 1,20 32,40 
198 Rámček dvojnásobný biely ks 11,000 2,50 27,50 
199 Rámček trojnásobný biely ks 1,000 3,91 3,91 
200 Rámček štvornásobný biely ks 5,000 6,97 34,85 
201 Svorka Bernard zs 16 + Cu pásik ks 8,000 2,75 22,00 
202 Svorka univ. ZS4 ks 4,000 1, 12 4,48 
203 Keramická objímka E27 ks 15,000 2,44 36,60 
204 Dat. zásuvka 2xRJ45 pod omietku, biela ks 4,000 35,88 143,52 
205 RH hlavný rozvádzač objektu ks- 1,000 495,00 495,00 
206 RACK rozvádzač pre TV a internet ks 1,000 120,00 120,00 
207 Podružný materiál 6% % 6,000 55,00 330,00 
208 Krabica prístrojová bez zapojenia (KP 68) ks 72,000 3,25 234,00 
209 Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou do 32mm m 340,000 1,42 482,80 
210 Kábel medený uložený pod om. CYKY-J 3x1, 5 m 175,000 0,95 166,25 
211 Kábel medený uložený pod om. CYKY-J 3x2,5 m 215,000 0,95 204,25 
212 Kábel medený uložený pod om. CYKY-J 5x1 ,5 m 55,000 1,02 56,10 
213 Kábel medený uložený pod om. CYKY-J 5x2,5 m 13,000 1,02 13,26 
214 Vodič medený uložený pod omietkou CY 6 zž m 15,000 0,80 12,00 
215 Vodič medený uložený pod omietkou CY 4 zž m 10,000 0,80 8,00 
216 Dat.kábel CAT6E FTP 4x2x0,50 m 120,000 0,78 93,60 
217 Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový-radenie 1 + 1/0 ks 7,000 4,50 31,50 
218 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried.-radenie 5 ks 2,000 5,30 10,60 
219 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 ks 6,000 5,30 31,80 
220 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 7 ks 3,000 6,15 18,45 
221 Domová zásuvka zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie ks 50,000 4,50 225,00 
222 Domová zásuvka zapustená, 2xRJ45 ks 4,000 15,80 63,20 
223 Meranie ŠK ks 8,000 5,50 44,00 
224 Zapojenie káblov FTP ks 8,000 4,80 38,40 
225 Svorka Bernard zs 16 + Cu pásik ks 8,000 2,85 22,80 
226 Svorka univ. ZS4 ks 4,000 2,86 11,42 
227 Keramická objímka E27 ks 15,000 2,56 38,40 
228 Montáž rozvádzača RH ks 1,000 140,00 140,00 
229 Montáž RACK rozvádzača pre TV a internet ks 1,000 40,00 40,00 
230 Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva ks 100,000 0,50 50,00 
231 PPV6% % 6,000 20,20 121,20 
232 Revízna správa kip 1,000 250,00 250,00 
233 Sekanie, vŕtanie - prierazy kip 1,000 150,00 150,00 

2 9. 03. 2022 
V Bratislave, dňa . 

Za zhot.?t'j~l~ôrno A Tt:, , c o 

5 
l l 

Rol 
kor 

Strana 6 z 6 


