
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Zmluva č.: 1764/2021/OM 

Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o 

verejnom obstarávaní)  

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 

Názov organizácie:   Prešovský samosprávny kraj,  

Sídlo organizácie:  Námestie mieru 2, 0801 Prešov 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majersky, PhD predseda 
IČO:    37870475 
DIČ:    2021626332 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN, SWIFT:  SK90 8180 0000 0070 0038 6320 
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach: 
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková 
MBA, lydia.budzinakova@vucpo.sk , 051/7081 301 
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Michal Dzugas, 
michal.dzugas@vucpo.sk, 051/7081 329 
 
(ďalej len „Objednávateľ”) 
 
a 
 

1.2 Zhotoviteľ 

Názov:      BLS com. s.r.o. 
Sídlo:     Hlavná 84, 040 01 Košice 
Štatutárny orgán:    Ing.Slavomír Šulkovský, Štefan Lévay 
Zapísaná v:      OR na Okr.súde KE I 
IČO:      36 205 168 
DIČ:      2020061439 
IČ DPH:     SK 2020061439 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 
IBAN, SWIFT:     SK 35 0200 0000 0042 0555 9156 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing.Slavomír Šulkovský, konateľ 
b)   technických: Ing. Slavomír Šulkovský, konateľ 
 
 (ďalej len „Zhotoviteľ”) 

Článok 2 
Preambula 

2.1 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným 
uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „Zateplenie 
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obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične Spojenej školy, Bijacovce 1“, zadávaním  
zákazky Výzvou na predkladanie ponúk, vyhlásenom vo Vestníku č. 78/2021 zo dňa 30.03.2021 
pod značkou 16810-WYP.Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými 
podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich 
dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou 
úspešného uchádzača. 

2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú a prejavujú svoju vôľu, že budú spoločne koordinovať 
postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom plnení predmetu tejto 
Zmluvy. 

2.3 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa / z iných zdrojov 
získaných na základe nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP”) ak budú v rámci 
príslušnej výzvy a schválenej žiadosti na daný účel zabezpečenia financovania predmetu 
zmluvy schválené a poskytnuté. 

Článok 3 
Predmet a doba trvania Zmluvy 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu 
„Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce“. Táto Zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania stavby bez vád 
a nedorobkov. 

3.2 Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddeliteľnú 
súčasť tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“). Projektovú dokumentáciu spracoval ISKOL s.r.o., 
Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves 

3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä: 

− podľa technickej špecifikácie; 
− podľa Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela 

– pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, ktoré 
uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými 
verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy 
realizácie“),; 

− podľa oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy (výsledok 
z elektronickej aukcie), 

− podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol 
vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy. 

3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä: 

− spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných 
prác; 

− priebežná aktualizácia časového harmonogramu zhotovenia diela; 
− vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými 

právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona 
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov; 

− spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, 
pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o 
verejných prácach v znení neskorších predpisov; 

− vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia); 
− iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo 

z písomnej požiadavky Objednávateľa. 



3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú 
kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, 
a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa 
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky 
práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto 
Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť. 

3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s  projektovou dokumentáciou jej 
preštudovaním a vyhlasuje, že je možné na jej základe  dielo zrealizovať  v dohodnutom čase, 
v dohodnutej kvalite a  za dohodnutú cenu. 

Článok 4 
Kvalita predmetu Zmluvy 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez vád a nedorobkov brániacich 
jeho riadnemu používaniu, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje 
a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve. 

4.2 Pri realizácii Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne v súlade s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej 
únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou 
a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o 
ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri 
realizácii diela v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavieb. 

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.1 a  3.3 
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia Diela 
a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie Diela si nemôže uplatňovať nároky na 
úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú 
prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné 
a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú. 

4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie 
ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a 
dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela. 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 
s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 
stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Článok 5 
Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – 
ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.  



Cena diela bez DPH:    708 008,08 EUR  
Sadzba DPH:    20,00 % 
DPH:     141 601,62 EUR  
Celková cena diela s DPH:   849 609,70 EUR 
Celková cena diela s DPH slovom:  osemstoštyridsaťdeväťtisíc šesťstodeväť 70 /100 EUR 

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu 
výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.  

5.4 Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie 
Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je 
povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s 
výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy. 

5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku 
vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej 
koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu 
pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácií Diela. 

5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: 

− dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa 
nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH); 

− dôjde k prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne 
plnenie a realizáciu Diela a prace naviac, vrátane ich nacenenia boli riadne a vopred 
odsúhlasné Objednávateľom postupom popísaným v tejto Zmluve; 

− dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky 
Objednávateľa na práce menej. 

5.8 Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac 
prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: 

5.8.1 Zhotoviteľ nacení naviac práce nasledovne: 

− položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom 
výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke 
podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný 
uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia 
byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer; 

− položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer 
tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, 
na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho 
bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podľa výsledku 
elektronickej aukcie, sa vylučuje, aby došlo v programe k zmene základného nastavenia 
kalkulačného vzorca. Zhotoviteľ nesmie vykonať zmeny alebo úpravy, ktoré by mu 
umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému 
nastaveniu. Zhotoviteľ je povinný priložiť ku každej položke naviac prác, ktoré sa 
nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy 
podrobnú kalkuláciu (rozbor ceny). 

5.8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa jemu momentálne dostupných informácií v každom štádiu 
realizácie Diela včas identifikovať potrebu prác, upozorniť na ich vznik Objednávateľa 
bezodkladne po ich zistení, zabezpečiť ich nacenenie podľa popisu v tejto Zmluve,  priložiť k 
naceneniu dôvodovú správu a predložiť aktualizovaný harmonogram s ich zapracovaním. 
Výskyt potreby prác naviac neoprávňuje Zhotoviteľa k tomu, aby pozastavil práce na Diele, 
ktoré so vznikom týchto prác naviac nesúvisia. 

5.8.3 Zhotoviteľ najmenej desať (10) pracovných dní pred uskutočnením naviac prác predloží 
ocenený výkaz výmer naviac prác na odsúhlasenie ceny naviac prác Objednávateľovi, ktorý si 



vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom 
navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce. 

5.8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu 
výmer položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol 
vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac uvedeným v tejto 
Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne 
položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou. 

5.8.5 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, 
ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac. 

5.9 V prípade, ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu 
prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude 
vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze 
výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej 
zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na 
základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení 
Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej 
ceny dohodnutej v zmysle zmluvy. 

5.10 Naviac práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia 
Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu 
zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými 
podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na 
financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy. 

5.11 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

5.12 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 
je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť 
výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami. 

5.13 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu 
definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších 
nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a 
pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, 
vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých 
používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, 
elektrickú energiu a pod. 

5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a 
rozsah Diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými 
zmenami podľa tohto článku Zmluvy. 

5.15 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v 
súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto 
Zmluve. Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením záväzku 
vykonať  pre objednávateľa dielo bez vád a za dohodnutých podmienok.  

5.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť 
obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou 
čiastkových faktúr, vystavených vždy po ukončení mesiaca, v ktorom boli stavebné práce 
realizované alebo po ucelených stavebných celkoch. Ak materiál alebo iné výrobky sú 
rozpočtované oddelene v špecifikácií, možno ich zahrnúť do faktúry až po ich zabudovaní 
(montáži). Po ukončení realizácie diela ako celku vyhotoví zhotoviteľ konečnú faktúru. 
Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru až po ukončení a protokolárnom odovzdaní 
Diela Objednávateľovi podľa Článok 11 a to na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. 



Prílohou faktúr budú podrobné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce 
plnenie Zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa a Objednávateľom. 
Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie 
Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

5.18 Čiastkové faktúry aj konečná faktúra sú splatné do tridsať (30) dní od ich doručenia 
Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola 
faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa 
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam 
a povinnostiam oboch zmluvných strán. 

5.19 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa  § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj 
údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

− číslo Zmluvy o dielo; 
− termín splatnosti faktúry; 
− forma úhrady; 
− označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať; 
− meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude: 

− súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za 
fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a 
fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a 
dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom 
Zmluvných strán a stavebného dozoru Objednávateľa; 

− súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel. 

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 
vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) 
podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a 
doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. 
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej 
doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy. 

5.20 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných 
zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. 
Ak Zhotoviteľ nevykoná/vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne 
od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa 
ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na 
výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

5.21 V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, 
ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ 
navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré 
pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú 
objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 
primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči 
subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas 
plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr 
(resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky 
zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy 
nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi 
a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo 
strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských 



nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne 
preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči 
subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok 
subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi 
z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím 
zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, 
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru 
vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady 
vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom 
subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce 
fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek 
zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú 
platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť. 

 

Článok 6 
Výkonová záruka a garančná zábezpeka 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú 
záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a 
prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou: 

− vinkuláciou finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte 
Zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej 
zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy, 

alebo 

− zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet 
Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej 
zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy, 

alebo 

− bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa 
po dni určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky, s trvaním počas 
účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy. 

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky iným spôsobom 
ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť trvanie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky tak, aby 
pokrývali celé obdobie trvania tejto Zmluvy a neskončili skôr než jeden mesiac po dohodnutom 
termíne dokončenia Diela. Zhotoviteľ je povinný preložiť Objednávateľovi písomný doklad 
o zriadení výkonovej záruky a garančnej zábezpeky.    

6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených 
v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, 
bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na 
základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a 
nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami, stavebným dozorom a referentom 
investičného oddelenia Úradu PSK, ktorý ma pridelenú predmetnú stavbu. V prípade, ak 
Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu 
odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V 
prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky 
Objednávateľa s titulu odstránenia vád. 



6.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas 
neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné 
strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ 
jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi 
vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) 
znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne 
požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli 
zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda 
Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet. 

Článok 7 
Lehota a čas plnenia zmluvy 

7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ 
zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr do 265 dní odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko 
riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa do 7 dní odo dňa doručenia Výzvy 
k prevzatiu staveniska. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od 
nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi. 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy so 
zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky v zmysle 
dohodnutého časového harmonogramu podľa Prílohy č. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ 
zrealizovať v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred 
začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných 
objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné 
chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý 
bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami pri podpise Zmluvy. Tento 
harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. 
Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. 

7.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť 
zmenený a to v súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených časti predmetu 
zákazky. Objednávateľ môže určiť, že po odovzdaní a prevzatí staveniska budú realizované 
práce v hodnote zodpovedajúcej hodnote finančných zdrojov ktoré ma v danom čase 
Objednávateľ k dispozícii, a ďalšie práce začne vykonávať a realizovať Zhotoviteľ až na základe 
samostatnej výzvy Objednávateľa. Prerušenie prác a z vyššie uvedeného dôvodu nedodržanie 
pôvodne odsúhlaseného harmonogramu a lehoty podľa bodu 7.1 sa nepovažuje za omeškanie 
Zhotoviteľa s plnením predmetu zákazky. 

7.5 Dodržiavanie termínov podľa bodu 7.3 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto 
Zmluve. 

7.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na 
strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci alebo dôvodov uvedených v bode 7.4, 
má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti, ak 
omeškanie Zhotoviteľa neohrozí plnenie záväzkov Objednávateľa voči ďalším zmluvným 
partnerom. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu 
plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočne stanovenej 
primeranej lehoty uplatní voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť aj odstúpenie od Zmluvy. 
Ak by omeškanie Zhotoviteľa ohrozilo plnenie záväzkov Objednávateľa, Objednávateľ je 
oprávnený uplatniť si sankcie a od Zmluvy odstúpiť bez dodatočne stanovenej lehoty. 



7.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, 
výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré 
nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase 
uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do 
priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je 
Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje 
stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

7.8 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 
predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu 
– lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného 
odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. 
oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných 
záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na 
iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo 
k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy 
predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť (5) pracovných  dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

7.9 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu nesprávneho, nekvalitného, 
technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok 
na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 
vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých 
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie 
maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela. 

7.11 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 
strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa. 

7.12 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela. 
Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej 
moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania 
vzniku škôd na zdraví a majetku alebo z dôvodov uvedených v bode 7.4 tejto zmluvy . V 
prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 
automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia 
Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ 
zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo 
poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky 
práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela. 

Článok 8 
Miesto plnenia predmetu zmluvy 

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Elokované 
pracovisko odborného výcviku, Rakúsy 

 

Článok 9 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa. 

9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 



Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho 
zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami 
odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

9.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za štrnásť (14) dní a pred 
plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor 
Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu 
vopred dohodnutého Zmluvnými stranami. 

9.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.2. tejto zmluvy. 
9.1.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto 

Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

9.1.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele 
ktorúkoľvek osobu zamestnanú alebo zazmluvnenú Zhotoviteľom, ktorá podľa názoru 
Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení 
svojich povinností, alebo ktorá spôsobuje verejné pohoršenie, alebo ktorej prítomnosť na 
stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z objektívnych a preukázateľných 
dôvodov. Takto odvolaná osoba na Diele, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou 
osobou. 

9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa. 

9.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 
predmetu Zmluvy. 

9.2.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni po nadobudnutí účinnosti zmluvy uzavrieť a doručiť 
Objednávateľovi rovnopis alebo overenú kópiu a následne udržiavať v platnosti po celú dobu 
vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, 
zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou 
Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená 
fotokópia bude následne tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 

9.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci alebo subdodávatelia a ich pracovníci 
dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných 
látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti 
sa považuje za podstatné  porušenie Zmluvy. 

9.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 
dodržiavali zásady hygieny. 

9.2.5 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané 
práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli 
zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie 
dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
neskorších predpisov  a ďalšími osobitnými predpismi. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne 
koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a  vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a 
organizácie práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí 
spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú 



spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

9.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri 
ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie 
vzniká poškodenie ich zdravia, prostredníctvom pracovníkov, ktorí sú držiteľmi  platného 
preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je vopred povinný preukázať odbornú 
spôsobilosť potrebnú na výkon práce príslušnou dokumentáciou. 

9.6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na 
ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou. 

9.6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom 
MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach 
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva. 

9.6.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením 
a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním 
predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a 
Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré 
by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v 
preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo 
nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

9.6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 
Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu 
na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a 
nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby 
nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. 

9.6.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných 
predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať a vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k vzniku 
škôd na majetku Objednávateľa, a aby bol Objednávateľ, prípadne ním zriadená organizácia 
obmedzovaná vo svojej prevádzke len v nevyhnutnom rozsahu. 

9.8 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa oceniť naviac práce podľa bodu 5.8.1 
Zmluvy, predložiť na kontrolu a odsúhlasenie Objednávateľovi naviac práce a realizovať 
Objednávateľom odsúhlasené naviac práce, ktoré sú nevyhnutne potrebné k riadnemu 
ukončeniu, odovzdaniu a skolaudovaniu stavby. 

9.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie dodávateľskú dokumentáciu, ktorá nie je 
súčasťou projektovej dokumentácie stavby Objednávateľovi najmenej desať (10) pracovných 
dní pred začatím prác na časti Diela, ktorého sa uvedená dokumentácia týka. Vykonávanie prác 
bez odsúhlasenia dodávateľskej dokumentácie nezakladá nárok Zhotoviteľa na ich fakturáciu 
a preplatenie. 

9.10 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o 
okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 

9.11 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v 
plánovanom termíne. 

9.12 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu podľa bodu 9.2.2 a výkonovú 
záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 6.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy. 

9.13 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 



9.14 Zhotoviteľ musí mať písomne odsúhlasenú každú zámenu použitia materiálu špecifikovanom 
v prílohách Zmluvy za alternatívu stavebným dozorom Objednávateľa, aj v prípade ak bude 
v Prílohe č. 1 uvedené, že materiál je možné zameniť za alternatívu.  

9.15 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi  doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 
tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s 
dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny diela, s platnosťou a účinnosťou počas 
celej doby trvania diela. 

9.16 Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za 
ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. 

9.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať 
mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie 
dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy 
v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie. 

9.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, 
elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné 
zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.  

9.19 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá 
prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom. 

9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v 
prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za 
predmetné práce. 

9.21 Objednávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác 
uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 
zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. antidiskriminačný 
zákona a realizuje dočasné vyrovnávacie opatrenia. Za týmto účelom poskytne zhotoviteľovi 
súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné 
predpoklady:  

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) uvedené nižšie sa 
preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej 
rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) uvedené vyššie) a relevantným potvrdením 
príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do 
evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) uvedené vyššie). Ak 
zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o 
zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady 
podľa písm. a) a b) uvedené vyššie. 

 

9.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby realizácie Diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. 
(Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: 

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. Splnenie tejto 
povinnosti preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi predložením dokumentov preukazujúcich jej 
splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne), vrátane čestných 
prehlásení týchto osôb o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenia z 
príslušného úradu práce o zaradení týchto osôb do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. 
do evidencie dlhodobo nezamestnaných pred prijatím do zamestnania u Zhotoviteľa a súhlasov 
týchto osôb so spracovaním osobných údajov. 



 

 

Článok 10 
Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník 

10.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: ... 

10.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať a kontrolovať postup prác, 
ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku, pravidelne vytrhávať kópie určené pre 
Objednávateľa a informovať objednávateľa o postupe stavebných prác a plnení predmetu tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný 
zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.  

10.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za 
prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Slavomír Šulkovský, osvedčenie o 
odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 08097 

10.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. 
mieste výkonu Diela v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 
neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá 
zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o 
všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania 
prác. V prípade, že Zhotoviteľ vymení povereného stavbyvedúceho uvedeného v bode 10.3 tejto 
zmluvy, je povinný o tom písomne informovať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni 
vopred. Ak poverený stavbyvedúci nemôže byť na stavbe, Zhotoviteľ musí informovať 
Objednávateľa o jeho zastupovaní a určiť zodpovednú osobu minimálne jeden (1) pracovný deň 
vopred. 

10.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu povereného stavbyvedúceho, 
s udaním dôvodu, za iného stavbyvedúceho s osvedčením o odbornej spôsobilosti pre činnosť 
stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku akceptovať a výmenu vykonať 
najneskôr do desiatich (10) pracovných dní. 

10.6 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 
dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 
Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom 
pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je 
povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku, inak sa 
predpokladá, že so zápisom súhlasí. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie okolností, ktoré 
nastali za dôležité, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto 
skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa, resp. poverenú osobu Objednávateľa. 

10.7 Zhotoviteľ prostredníctvom povereného stavbyvedúceho bude do stavebného denníka 
zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na 
plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a 
spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na 
energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a 
prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela, stavy meračov energií pri prevzatí a odovzdaní 
staveniska a pri prevzatí a odovzdaní Diela. 

10.8 Stavebný denník vedie Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci. Vykonáva záznamy vždy v ten 
deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. 
Stavebný denník musí byť na stavbe v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa 



bodu 3.1 neustále prístupný Objednávateľovi alebo stavebnému dozoru Objednávateľa. 
Stavebný denník musí mať vypísaný základný list potvrdený stavebným dozorom 
Objednávateľa a očíslované všetky strany kde sa zapisujú záznamy. V prípade viacerých 
stavebných denníkov musia byť na prednej strane jasne očíslované s uvedeným dátumom 
prvého a posledného zápisu. Zápisy v stavebnom denníku musia nasledovať chronologicky 
a medzi jednotlivými zápismi nesmú byť medzery väčšie ako 2 riadky. Každý záznam 
Zhotoviteľa musí byť podpísaný povereným stavbyvedúcim. Zápisy v stavebnom denníku sa 
nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien 
zmluvy. 

Článok 11 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po 
riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom 
rozsahu  v dohodnutom termíne. 

11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu 
dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne 
alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho 
odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný 
termín odovzdania časti Diela. 

11.3 Objednávateľ prevezme Dielo resp. jeho časť realizovanú v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy 
a odsúhlasených zmien písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti, 
ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami 
Zmluvných strán, stavebným dozorom Objednávateľa a referentom investičného oddelenia 
Úradu PSK, ktorý má pridelenú predmetnú stavbu. Písomné poverenia budú prílohou protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa 
odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem 
a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu. 

11.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi 
oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 11.3.3 tohto 
článku Zmluvy. 

11.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie 
všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela/časti Diela najmä: 

− Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka; 
− Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad; 
− Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízne 

knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení; 
− Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; 

− Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty, 
− Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov; 
− Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými; 
− Doklad o spôsobe likvidácie odpadov; 
− Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela ,  nasledovne tlačené vyhotovenie 

a jedenkrát v CD/DVD formáte; 
− Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela. 



11.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 11.3.3, okrem dokladov uvedených v prvej 
odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo/časť diela za riadne 
pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela/časti 
diela . 

11.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje 
sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a 
včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať. 

11.4 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti Diela sa 
rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti diela bez vád a nedorobkov 
Zmluvnými stranami, stavebným dozorom Objednávateľa a referentom investičného oddelenia 
Úradu PSK, ktorý ma pridelenú predmetnú stavbu. 

11.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela/časti diela, podliehajúce záruke (Článok 
12) nie je odovzdaním Diela dotknutá. 

11.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. 
jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné 
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. 
K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť (5) dní vopred pred termínom 
konania prehliadky. 

11.7 Odovzdanie Diela/časti diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. 

11.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 
poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 

− Kompletný stavebný denník; 
− Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela. 

11.9 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním 
materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo 
škody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednávateľovi. 

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi  nepodmieni nadobudnutie 
vlastníckeho práva k dielu/časti diela, ktoré  bude zhotovené subdodávateľom splnením  
podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti 
zhotovovaného diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.   

Článok 12 
Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s 
ustanovením Článku 3 a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez 
vád a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami 
alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na stavebnú časť 
zhotoveného diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na 
ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. 

12.3 Plnenie má vady a nedorobky ak: 

− nie je dodané v dohodnutej kvalite; 
− vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 

12.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka. 



12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej 
zistení, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať 
vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 24 hodín od jej telefonického 
nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany 
spíšu do troch (3) pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe 
strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, 
ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní 
doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia reklamácie pre počítanie dodržania 
lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa 
Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať 
písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom 
dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu 
Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.  

12.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela 
bez vád a nedorobkov, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. 
dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ktoré boli zistené pri 
preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva 
Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. 

12.8 Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú 
za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád a nedorobkov zo strany Objednávateľa a 
odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 
562 Obchodného zákonníka. 

12.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 
odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

12.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve s jej prílohami a 
požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť takými, ktoré 
zodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam. 

12.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 
zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

12.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 
všetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli 
chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, 
alebo použitím iného materiálu, ako je špecifikovaný v prílohách Zmluvy,  alebo z iného 
dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

12.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených reklamovaných vád 
v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s 
touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, 
alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a 
výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a 
činností svojich prípadných subdodávateľov. 

12.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 
reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami. 

12.15 V poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa 
za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané 
vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. 

12.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny 



nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s 
tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou alebo obsluhou. 

12.17 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany 
tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia napr. autorských 
práv, práv na ochrannú známku alebo iných práv.  

Článok 13 
Zodpovednosť za škodu 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré 
vzniknú  na hnuteľnom/nehnuteľnom  majetku objednávateľa pri vykonávaní stavebných 
a iných prác súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a ktoré  vzniknú v dôsledku porušenia jeho 
povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá 
bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 
náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia 
Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené zo strany tretích osôb. 

13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 
Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

Článok 14 
Zabezpečenie záväzkov 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky 
Objednávateľovi uhradiť: 

− Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania 
vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň 
omeškania. 

− Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a 
preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe 
alebo nevyjadrenie sa k oznámeniu o vadách podľa bodu 12.6 sa Zhotoviteľ zaväzuje 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do 
doby vyjadrenia sa alebo skutočného odstránenia vád. 

− Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa 
harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý 
začatý kalendárny deň omeškania. 

− Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto 
povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. 

− Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v Článku 9 tejto Zmluvy, za 
ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 1 000,00 EUR. 

− Za porušenie bodu 11.10 tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za  časť diela 
zhotoveného subdodávateľom. 

− V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 
vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u 
pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každého pracovníka za 
každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa 
na odstúpenie od Zmluvy. 

− V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä podľa bodu 3.5, 4.2  a v 
prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy podľa pododsekov bodu 17.4, za ktorú nie je 



určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za 
každé jednotlivé porušenie alebo za každý deň omeškania so splnením povinností, a to aj 
opakovane. 

− Za porušenie článku 7.1 zmluvy, za každý deň neprevzatia staveniska 10 000,00 EUR 
 

14.2 Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 9.21 a 9.22 tejto zmluvy je oprávnený 
objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý 
aj začatý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 9.21 a 9.22 zmluvy, a to aj 
opakovane. 

14.3 Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom 
etáp realizácie diela a v rozpore so Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným 
návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 3 tejto zmluvy), a ak v 
jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného 
návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a 
zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie 
jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a 
nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane. 

14.4 V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú alebo záručnú záruku v lehote určenej v článku 6 
ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý 
aj začatý deň omeškania v sume 5 000 Eur. 

14.5 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 

14.6 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 
373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo 
prípadné odstúpenie od Zmluvy. 

Článok 15 
Osobitné ustanovenia 

15.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred 
akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom 
verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť tejto 
Zmluvy vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky 
vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomosti Zmluvných strán sa žiadne takéto úkony 
nepripravujú. 

15.2 V prípade, ak je Zhotoviteľ zároveň členom skupiny dodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní (ďalej aj len ako “Skupina dodávateľov“), vzťahujú sa práva a povinnosti 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny 
dodávateľov ako Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a teda Zhotoviteľ ako člen Skupiny 
dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi Skupiny dodávateľov za 
záväzky Skupiny dodávateľov voči Objednávateľovi a Objednávateľ je oprávnený požadovať 
plnenie, ktoré má poskytnúť Skupina dodávateľov, od ktoréhokoľvek Zhotoviteľa ako člena 
Skupiny dodávateľov. 

15.3 Konflikt záujmov. 

15.3.1 Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. Okrem 
toho, Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek 
situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt záujmov 
by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej 
spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných 
záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto Zmluvy, musí byť 



bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ 
okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie. 

15.3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode 
tohto článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných 
opatrení v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jeho pracovníci a subdodávatelia 
nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý 
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany 
Objednávateľa nahradí každého svojho pracovníka a/alebo subdodávateľa, ktorý je takejto 
situácii vystavený. 

15.3.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej 
zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a 
to bez zbytočného odkladu. 

15.3.4 Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku Zhotoviteľa 
uvedeného v tomto článku tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

15.4 Subdodávatelia. 

15.4.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ 
plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 5 Zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého 
subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy; bez udelenia predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie 
povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom 
zmeny subdodávateľa. Ak ide o zmenu subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je Zhotoviteľ 
povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje 
v rozsahu podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v 
takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah 
subdodávky. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od 
obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. 
Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa 
Objednávateľ k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej žiadosti, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. Bez ohľadu 
na vyššie uvedené, ak Zhotoviteľ použije na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu za plnenie 
povinností podľa tejto Zmluvy ako keby ich plnil sám. 

15.5 Záväzky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu. 

15.5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 
82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie 
Zmluvy nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.  

15.5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý čas 
jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade 
s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo 
jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.  

15.5.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom 
rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa 
tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať či Zhotoviteľ 
neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o 
nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné 
doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej strany.  

15.5.4 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne 
záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude 
Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané 
Zhotoviteľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená 
Zhotoviteľovi bude od Objednávateľa vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávaní, 



zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody 
spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. 
Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to 
najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie 
spôsobenej škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej 
Objednávateľovi bude aj kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy 
o uložení pokuty alebo inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Zhotoviteľovi od 
Objednávateľa. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho 
výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek 
zo záväzkov uvedených v bodoch 15.5.1 až 15.5.3 tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo 
Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.  

15.6 Register partnerov verejného sektora. 

15.6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje riadne a 
včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov“), najmä sa zaväzuje zabezpečiť 
aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom 
oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať 
Objednávateľa o tom, že: 

− bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov; 
− nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného v registri partnerov vedenom v 

zmysle Zákona o registri partnerov; 
− nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa 

§ 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov; 
− po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o 

registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu. 

15.6.2 Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka 
registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia akejkoľvek 
povinnosti Zhotoviteľ uvedenej v bode 10.7 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto 
Zmluvy odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa podľa § 15 Zákona o registri 
partnerov. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje 
zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR 
(päťtisíc eur); tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej 
výške. 

15.6.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera 
verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú 
subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu 
ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto 
Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie 
povinností vyplývajúcich z takejto registrácie. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety 
zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo 
odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku 
sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo 
výške 5 000,00 EUR (päťtisíc eur). Za účelom kontroly splnenia povinnosti podľa prvej vety 
tohto bodu článku tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 
predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi; Zhotoviteľ je 
povinný takejto požiadavke Objednávateľa vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve 
Objednávateľa; v prípade, ak Zhotoviteľ tejto výzve nevyhovie, má sa za to, že povinnosť podľa 
prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy bola porušená; druhá a tretia veta tohto bodu 
článku tejto Zmluvy platia rovnako. 



Článok 16 
Ostatné ustanovenia 

16.1 Všetky oficiálne písomnosti a oznámenia ( ďalej len „oznámenia“) medzi Zmluvnými stranami 
na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej 
strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. 
Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným 
preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Článok 
1 tejto Zmluvy. 

16.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. Ak nedôjde k zmieru a dohode, spory budú riešené príslušným súdom. 

16.3 Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných 
výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a 
spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si 
každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom 
uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre 
zmluvné strany a riešenie sporu záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala. 

16.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 
účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, 
keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov. 

16.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 
dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena 
či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o 
verejnom obstarávaní. 

16.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 
Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

16.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými 
službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
dotácie/nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými 
osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v 
nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.  

16.8 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú: a) Objednávateľ a ním 
poverené osoby b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby c) Najvyšší 
kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení 
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi 
uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. g) Úrad pre 
verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly h) Osoby poverené na výkon 
kontroly Objednávateľom, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon 
kontroly podľa platných právnych predpisov. 

16.9 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 16.7 tohto článku 
Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne 



Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia 
súčinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy, uplatni si jej náhradu v plnej 
výške Objednávateľ u Zhotoviteľa. 

16.10 Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí 
Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny 
(zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku 
vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento 
subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu  na zmenu subdodávateľa (ďalej len 
„Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než 
tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. 
Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto 
osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom 
na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ 
musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží 
vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu 
zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia 
predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác 
dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie 
predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 

16.11 Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, 
ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých 
zoznam tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny 
(zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, , táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového 
odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu  na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového 
odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni 
predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie 
zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží 
dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré 
vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak 
zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude 
objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe 
nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, 
aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-
právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a 
zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, 
musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ 
príslušné doklady.  

16.12 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať 
ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné 
udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, 
znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené 
vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis 
maior). 

Článok 17 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

17.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením podmienok uvedených 
v bode 3.1 Zmluvy. 



17.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 
Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 
spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 
vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 17.6 tohto článku Zmluvy. 

17.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 
Zmluvy. 

17.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 

17.4.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy 
súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán; 

17.4.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 
17.4.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie 

realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením realizácie sa 
na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom 
Objednávateľom; 

17.4.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, 
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do 
likvidácie; 

17.4.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v 
množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch 
potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami; 

17.4.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému 
harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako sedem 
(7) dní; 

17.4.7 neposkytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, a 
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa bodu 9.2.3 Zmluvy; 

17.4.8 nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7.1; 
17.4.9 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy, najmä porušenie bodu 9.9, 15.4.1, 

15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1 a pod. 

17.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní 
svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade 
podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 
porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné 
porušenie Zmluvy. 

17.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 
druhej Zmluvnej strane. 

17.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 
opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ 
ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za 
vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

17.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

17.8.1 časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 
vlastníctvom Objednávateľa; 

17.8.2 Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré 
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 
nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy; 



17.8.3 Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do dvadsaťjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti 
odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku 5 tejto 
Zmluvy. 

Článok 18 
Záverečné ustanovenia 

18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

18.2 Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa 
spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre 
prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie 
účelu tejto Zmluvy. 

18.3 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom 
Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

18.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia; 
Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer  
Príloha č. 3 – Časový harmonogram (Záväzné návrhy riešenia pôvodne príloha . 6 – č. 8 SP); 
Príloha č. 4 – Poistná zmluva; 
Príloha č. 5 – Subdodávatelia. 
Príloha č. 6 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, v zmysle podmienok účasti 

18.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ. 

18.6 Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve 
počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:  

a)  ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 5 ods. 5.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku 
časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, 
ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať, 

b) ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. 4 tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné 
pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje 
ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo 
technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo 
interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí 
objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota 
všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 5 ods. 
5.2 tejto zmluvy, 

c) ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať,  

d) ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov: 

- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 

- vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa. 

18.7 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého 



dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

18.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vážneho súhlasu ju podpísali.

18.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa najskôr
však po splnení odkladacej podmienky podľa bodu 18.11 tejto zmluvy.

18.10 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na
nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a podľa
platných predpisov.

18.11 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
poskytovateľ pomoci potvrdí správnosť vykonaného verejného obstarávania prijímateľom
pomoci, ak sa pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy viaže kontrola správnosti verejného
obstarávania podľa osobitných predpisov poskytovateľa pomoci.

18.12 O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5)
pracovných dní od nadobudnutia jej účinnosti informovať zhotoviteľa.

Objednávateľ:                                                              Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 10.9.2021                                       V Košiciach, dňa 7.7.2021

v. r.         v. r.

....................................................                                ....................................................

PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                                  Ing. Šulkovský Slavomír
predseda PSK                                                             konateľ BLS com. s.r.o.

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 13.10.2021

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 14.10.2021



Poradie Kod Nazov Jednotkova cena Mnozstvo Merna jednotka Celkova cena  Typ  Popis

1.   Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC) 708008,08 1,2 849609,7  

1.1.   Zateplenie obv. plášťa a stav. úpravy telocvične SŠ Bijacovce 708008,08 1 708008,08  

1.1.1.  HSV Práce a dodávky HSV 148969,14 1 148969,14  

1.1.1.1.  1 Zemné práce 4385,53 1 4385,53  

1.1.1.1.1.   

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 

ručným náradím 68,32 50,238 m3 3432,26  

1.1.1.1.2.   Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 1,62 50,238 m3 81,39  

1.1.1.1.3.   Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 9,2 50,238 m3 462,19  

1.1.1.1.4.   Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 1,21 28,003 m3 33,88  

1.1.1.1.5.   Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 10,8 28,003 t 302,43  

1.1.1.1.6.   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3 3,3 22,235 m3 73,38  

1.1.1.2.  2 Zakladanie 12655,81 1 12655,81  

1.1.1.2.1.   Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných 1,1 63,39 m2 69,73  

1.1.1.2.2.   

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  kameniva 

hrubého drveného fr.32-63 mm 49,2 18,732 m3 921,61  

1.1.1.2.3.   Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 30/37 105,2 11,175 m3 1175,61  

1.1.1.2.4.   

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI. priemer drôtu 

8/8 mm. veľkosť oka 150x150 mm 5,87 74,5 m2 437,32  

1.1.1.2.5.   

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou 

oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME. D 8 mm -

0.00001t 0,55 6000 cm 3300  

1.1.1.2.6.   Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 8 mm 1380 0,047 t 64,86  

1.1.1.2.7.   Betón základových pásov. železový (bez výstuže). tr. C 30/37 103,2 27,097 m3 2796,41  

1.1.1.2.8.   Debnenie stien základových pásov. zhotovenie-dielce 11,2 152,352 m2 1706,34  

1.1.1.2.9.   Debnenie stien základových pásov. odstránenie-dielce 2,65 152,352 m2 403,73  

1.1.1.2.10.   Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) 1380 1,29 t 1780,2  

1.1.1.3.  3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1184,74 1 1184,74  

1.1.1.3.1.   

Nosný preklad PORFIX. šírky 100 mm. výšky 250 mm. dĺžky 

1200 mm 25,43 3 ks 76,29  

1.1.1.3.2.   

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 

PORFIX (300x500x250) 52,8 1,8 m2 95,04  

1.1.1.3.3.   

Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam 

plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm 3,5 70,78 m 247,73  

1.1.1.3.4.   

Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých. na MVC 

a lepidlo PORFIX (100x250x500) 22,1 34,646 m2 765,68  

1.1.1.4.  4 Vodorovné konštrukcie 1233,9 1 1233,9  

1.1.1.4.1.   Schodiskové konštrukcie. betón železový tr. C 30/37 132,21 2,331 m3 308,18  

1.1.1.4.2.   

Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele S235 

(11373) 1280 0,326 t 417,28  

1.1.1.4.3.   

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 

pôdorysne priamočiarych zhotovenie 24,8 16,931 m2 419,89  

1.1.1.4.4.   

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 

pôdorysne priamočiarych odstránenie 5,23 16,931 m2 88,55  

1.1.1.5.  5 Komunikácie 595,17 1 595,17  

1.1.1.5.1.   

Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením 

frakcie 0-63 mm 37,2 13,016 m3 484,2  

1.1.1.5.2.   Štrkodrva frakcia 0-63 mm 12,9 8,602 t 110,97  

1.1.1.6.  6 Úpravy povrchov. podlahy. osadenie 64898,28 1 64898,28  

1.1.1.6.1.   

Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou. akejkoľvek 

šírky ryhy 11,5 18 m2 207  

1.1.1.6.2.   

Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 

základnou 2,91 205,302 m2 597,43  

1.1.1.6.3.   

Vnútorná omietka stropov vápennocementová 

tenkovrstvová. hr. 6 mm 9,1 205,302 m2 1868,25  

1.1.1.6.4.   

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením 5,75 205,302 m2 1180,49  

1.1.1.6.5.   

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou. akejkoľvek 

šírky ryhy 11,5 56 m2 644  

1.1.1.6.6.   Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou 2,1 786,039 m2 1650,68  

1.1.1.6.7.   

Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová. 

hr. 6 mm 7,5 786,039 m2 5895,29  

1.1.1.6.8.   

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením 5,45 976,95 m2 5324,38  

1.1.1.6.9.   Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou 2,87 665,094 m2 1908,82  

1.1.1.6.10.   

Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná. hr. 

1.5 mm 11,7 569,43 m2 6662,33  

1.1.1.6.11.   Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková 23,9 95,664 m2 2286,37  

1.1.1.6.12.   

Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 80 mm. 

skrutkovacie kotvy 29,21 80,032 m2 2337,73  

1.1.1.6.13.   

Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 160 mm. 

skrutkovacie kotvy 36,2 360,528 m2 13051,11  

1.1.1.6.14.   

Kontaktný zatepľovací systém ostenia z grafitového EPS hr. 30 

mm 27,2 24,981 m2 679,48  

1.1.1.6.15.   

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 70 mm. skrutkovacie kotvy 31,43 69,426 m2 2182,06  

1.1.1.6.16.   

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 80 mm. skrutkovacie kotvy 32,12 53,368 m2 1714,18  

1.1.1.6.17.   

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 160 mm. skrutkovacie kotvy 47,8 60,951 m2 2913,46  

1.1.1.6.18.   

Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm. 

skrutkovacie kotvy 53,2 181,023 m2 9630,42  

1.1.1.6.19.   

Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 

mm 35,8 2,898 m2 103,75  

1.1.1.6.20.   Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do piesku 30,2 86,775 m2 2620,61  

1.1.1.6.21.   

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu. plochy 

otvoru do 2.5 m2 46,2 3 ks 138,6  

1.1.1.6.22.   

Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm. 

jednodielna zamurovacia 109,8 3 ks 329,4  

1.1.1.6.23.   

Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne. plochy otvoru 

do 2.5 m2 61,2 1 ks 61,2  

1.1.1.6.24.   

Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm. 

dvojdielna na dodatočnú montáž 110,9 1 ks 110,9  

1.1.1.6.25.   

Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne. plochy otvoru 

2.5 - 4.5 m2 68,9 1 ks 68,9  



1.1.1.6.26.   

Zárubňa kovová šxv 1200-2600x atypická do 2600 mm. 

dvojdielna na dodatočnú montáž 178,8 1 ks 178,8  

1.1.1.6.27.   

Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast.. 

hmôt. š. nad 200 mm 6,21 25,8 m 160,22  

1.1.1.6.28.   

Parapetná doska plastová. šírka 250 mm. komôrková 

vnútorná. zlatý dub. mramor. mahagon. svetlý buk. orech 15,21 25,8 m 392,42  

1.1.1.7.  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 62134,8 1 62134,8  

1.1.1.7.1.   

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m 2,1 665,094 m2 1396,7  

1.1.1.7.2.   

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 

ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 

1.00 m. výšky do 10 m 1,1 2660,376 m2 2926,41  

1.1.1.7.3.   

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m 1,35 665,094 m2 897,88  

1.1.1.7.4.   

Lešenie ľahké pracovné pomocné. s výškou lešeňovej podlahy 

do 1.20 m 2,81 1335,553 m2 3752,9  

1.1.1.7.5.   

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 

nad 2.50 do 3.5 m 5,9 840,809 m2 4960,77  

1.1.1.7.6.   

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na 

automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m 30 24 hod 720  

1.1.1.7.7.   Osadenie kotviaceho prvku vrátane jadrového vŕtania 5,5 120 ks 660  

1.1.1.7.8.   Závitová tyč M20. 500 mm 5 120 ks 600  

1.1.1.7.9.   Hliníkový soklový profil šírky 163 mm 4,9 73,4 m 359,66  

1.1.1.7.10.   Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou 5,2 89,6 m 465,92  

1.1.1.7.11.   

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v 

základoch železobetónových.  -2.40000t 168 63,474 m3 10663,63  

1.1.1.7.12.   

Búranie podkladov pod dlažby. liatych dlažieb a 

mazanín.betón.liaty asfalt hr.nad 100 mm. plochy nad 4 m2 -

2.20000t 67,1 22,35 m3 1499,69  

1.1.1.7.13.   

Búranie podkladov pod dlažby. liatych dlažieb a 

mazanín.betón s poterom.teracom hr.do 100 mm. plochy nad 

4 m2  -2.20000t 73,2 24,413 m3 1787,03  

1.1.1.7.14.   

Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka z xylolit.. alebo 

keramických dlaždíc hr. do 10 mm.  -0.02000t 2,15 67,15 m2 144,37  

1.1.1.7.15.   

Búranie dlažieb. z kamen.. cement.. terazzových. čadičových 

alebo keramických. hr. nad 10 mm.  -0.06500t 3,62 132 m2 477,84  

1.1.1.7.16.   

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1.5 

m2. -0.01600t 0,72 204 ks 146,88  

1.1.1.7.17.   Demontáž okien drevených. 1 bm obvodu - 0.008t 2,3 432,4 m 994,52  

1.1.1.7.18.   

Demontáž dverí drevených vchodových. 1 bm obvodu - 

0.012t 2,39 21,02 m 50,24  

1.1.1.7.19.   

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. 

-0.02400t 2,1 16 ks 33,6  

1.1.1.7.20.   

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 

m2. -0.02700t 3,21 12 ks 38,52  

1.1.1.7.21.   

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2.  -

0.07600t 23,2 1,8 m2 41,76  

1.1.1.7.22.   

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2.  -

0.06300t 16,2 2,9 m2 46,98  

1.1.1.7.23.   

Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. 

muriva 150-300 mm a dľžky podchytenia nad 3 m 45,2 20,08 m 907,62  

1.1.1.7.24.   

Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky 3.50 

m a pri jeho zaťažení do 1000 kg/m 15,6 20,08 m 313,25  

1.1.1.7.25.   

Príplatok za každý ďalší 1 m výšky podchytenia nad 3.50 m a 

pri jeho zaťažení hmotnosťou do 1000 kg/m 1,65 70,28 m 115,96  

1.1.1.7.26.   

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %.  -0.05000t 3,9 205,302 m2 800,68  

1.1.1.7.27.   

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %.  -0.04600t 2,92 730,327 m2 2132,55  

1.1.1.7.28.   

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2.  -

0.06800t 3,45 177,332 m2 611,8  

1.1.1.7.29.   

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2.  -0.08900t 4,82 56,496 m2 272,31  

1.1.1.7.30.   

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 

alebo pod základným podlažím 10,2 472,441 t 4818,9  

1.1.1.7.31.   Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 13,2 472,441 t 6236,22  

1.1.1.7.32.   

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km 0,38 8976,379 t 3411,02  

1.1.1.7.33.   

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 

m 8,9 472,441 t 4204,72  

1.1.1.7.34.   

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m 1,01 1889,764 t 1908,66  

1.1.1.7.35.   

Poplatok za skladovanie - betón. tehly. dlaždice (17 01) 

ostatné 17,2 100,425 t 1727,31  

1.1.1.7.36.   Poplatok za skladovanie - drevo. sklo. plasty (17 02 ). ostatné 35,9 25 t 897,5  

1.1.1.7.37.   

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi. uholný decht. 

dechtové výrobky (17 03 ). ostatné 20,2 55 t 1111  

1.1.1.8.  99 Presun hmôt HSV 1880,91 1 1880,91  

1.1.1.8.1.   

Presun hmôt pre budovy (801. 803. 812). zvislá konštr. z 

tehál. tvárnic. z kovu výšky do 12 m 6,7 280,733 t 1880,91  

1.1.2.  PSV Práce a dodávky PSV 314910,88 1 314910,88  

1.1.2.1.  711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6136,52 1 6136,52  

1.1.2.1.1.   

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 

penetračným za studena 0,3 742,05 m2 222,62  

1.1.2.1.2.   Lak asfaltový penetračný 1900 0,223 t 423,7  

1.1.2.1.3.   

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením 3,9 742,05 m2 2894  

1.1.2.1.4.   

Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov. ICOPAL 2,89 853,358 m2 2466,2  

1.1.2.1.5.   

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 

do 12 m 130 1 kpl 130  

1.1.2.2.  712 Izolácie striech. povlakové krytiny 6182,48 1 6182,48  

1.1.2.2.1.   

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 

jednovrstvovej.  -0.00600t 0,8 756,337 m2 605,07  

1.1.2.2.2.   

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 

trojvrstvovej.  -0.01400t 0,7 756,337 m2 529,44  

1.1.2.2.3.   

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za 

studena náterom penetračným 0,82 250,591 m2 205,48  

1.1.2.2.4.   Penetračný náter univerzálny Bauder Burkolit V 0,69 250,591 m2 172,91  



1.1.2.2.5.   

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 

samolepiacim asfaltovým pásom 0,78 250,591 m2 195,46  

1.1.2.2.6.   

Pás asfaltový Bauder Tec KSA Duo hr. 3.0 mm samolepiaci 

modifikovaný 4,21 300,709 m2 1265,98  

1.1.2.2.7.   

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi 

pritav. NAIP na celej ploche. oxidované pásy 4,5 250,591 m2 1127,66  

1.1.2.2.8.   

Pás vrchný asfaltový Bauder Baukubit K5K s posypom hr. 5.2 

mm 6,32 300,709 m2 1900,48  

1.1.2.2.9.   

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m 180 1 kpl 180  

1.1.2.3.  713 Izolácie tepelné 21611,26 1 21611,26  

1.1.2.3.1.   

Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím. 

kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0.0054t 0,9 477,647 m2 429,88  

1.1.2.3.2.   

Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých 

kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0.009t 0,85 756,337 m2 642,89  

1.1.2.3.3.   

Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých 

uchytené pribitím. kotvením z polystyrénu hr. do 10 cm -

0.0058t 0,89 756,337 m2 673,14  

1.1.2.3.4.   Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou 0,7 635 m2 444,5  

1.1.2.3.5.   Krycia PE fólia hr. 0.12 mm. pre podlahové vykurovanie 0,55 730,25 m2 401,64  

1.1.2.3.6.   

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom. kladeným do 

lepidla 4,89 635 m2 3105,15  

1.1.2.3.7.   Podlahový polystyrén EPS 100 S. hr. 50 mm. PCI 3,68 647,7 m2 2383,54  

1.1.2.3.8.   Montáž parotesnej fólie na podhľad 1,5 750 m2 1125  

1.1.2.3.9.   

Parotesná PE fólia š. 1.5 m zosilnená výstužnou mriežkou 6x8 

mm. pevnosť 250 N/5 cm 0,87 862,5 m2 750,38  

1.1.2.3.10.   Montáž tepelnej izolácie striech minerálnou vlnou 9,5 142 m2 1349  

1.1.2.3.11.   Fúkaná minetálna vlny hr. 200 mm 9 142 m2 1278  

1.1.2.3.12.   

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom. jednovrstvová prilep. za studena 6,3 250,591 m2 1578,72  

1.1.2.3.13.   Doska PIR Bauder PIR FA 200 hr. 200 mm 26,7 260,615 m2 6958,42  

1.1.2.3.14.   Izolácie tepelné. dištančný prvok - izoblok 100x20 mm 1 490 m 490  

1.1.2.3.15.   

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 

do 12 m 1 1 kpl 1  

1.1.2.4.  723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 15808,42 1 15808,42  

1.1.2.4.1.   01 - Odberné plynové zariadenie 15808,42 1 15808,42  

1.1.2.4.1.1.  PSV Práce a dodávky PSV 13780,72 1 13780,72  

1.1.2.4.1.1.1.  1 Zemné práce 2062,04 1 2062,04  

1.1.2.4.1.1.1.1.   

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 

frézovaním..hr.50 mm(0.127t) 11,21 2,25 m2 25,22  

1.1.2.4.1.1.1.2.   

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 

ručným náradím 68,32 22 m3 1503,04  

1.1.2.4.1.1.1.3.   

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným 

náradím v hornine tr. 3 13,2 22 m3 290,4  

1.1.2.4.1.1.1.4.   Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 4,6 9 m3 41,4  

1.1.2.4.1.1.1.5.   Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,87 9 m3 7,83  

1.1.2.4.1.1.1.6.   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3 3,65 13 m3 47,45  

1.1.2.4.1.1.1.7.   Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1 15,2 9 m3 136,8  

1.1.2.4.1.1.1.8.   Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 0,45 22 m2 9,9  

1.1.2.4.1.1.2.  5 Komunikácie 258,43 1 258,43  

1.1.2.4.1.1.2.1.   

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so 

zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom 23,2 9 m3 208,8  

1.1.2.4.1.1.2.2.   

Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve 2.50 kg/m2 1,43 2,25 m2 3,22  

1.1.2.4.1.1.2.3.   

Betón asfaltový modifik  po zhutnení I.tr. stredozrnný AC 11 

(ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 60mm 13,6 3,25 m2 44,2  

1.1.2.4.1.1.2.4.   Zdrsnovaci posyp liateho asfaltu z kameniva 10 kg/m2 0,98 2,25 m2 2,21  

1.1.2.4.1.1.3.  723 Zdravotechnika - plynovod 11214,72 1 11214,72  

1.1.2.4.1.1.3.1.   Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2 109,2 1 súb. 109,2  

1.1.2.4.1.1.3.2.   Prípojka k plynomeru zvarená. rozpierka prípojky G 2 13,2 1 súb. 13,2  

1.1.2.4.1.1.3.3.   

Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných na závit DN 25 55,8 2 súb. 111,6  

1.1.2.4.1.1.3.4.   

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie 

plynovodných výpustiek na potrubí DN 25 6,32 2 ks 12,64  

1.1.2.4.1.1.3.5.   

Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie 

plynovodného potrubia pri opravách 1 2 ks 2  

1.1.2.4.1.1.3.6.   Odstránenie plynu z potrubia dusíkom 15 1 súb. 15  

1.1.2.4.1.1.3.7.   Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok  DN 50 26,2 8,2 m 214,84  

1.1.2.4.1.1.3.8.   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 

zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2. 6 9,12 9 m 82,08  

1.1.2.4.1.1.3.9.   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 

zvarov. akosť 11 353.0 D 31. 8/2.6 11,2 1 m 11,2  

1.1.2.4.1.1.3.10.   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 

zvarov. akosť 11 353.0 D 44. 5/2.6 14,2 1 m 14,2  

1.1.2.4.1.1.3.11.   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 

zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2. 9 16,2 31,3 m 507,06  

1.1.2.4.1.1.3.12.   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 

zvarov. akosť 11 353.0 D 159/4. 5 39,39 1,5 m 59,09  

1.1.2.4.1.1.3.13.   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych. chránička D 

44.5/2 10,2 1 m 10,2  

1.1.2.4.1.1.3.14.   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych. chránička D 

76/3.2 18,2 3 m 54,6  

1.1.2.4.1.1.3.15.   

Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie 

kovaním a zavarením DN 20 3,9 1 ks 3,9  

1.1.2.4.1.1.3.16.   

Oprava plynovodného potrubia navarenie tvarovky na 

potrubie 7,55 28 ks 211,4  

1.1.2.4.1.1.3.17.   

Koleno varné DN 25. d 33.7 mm. hr. steny 2.6 mm. z čiernej 

uhlíkovej ocele 0,82 1 ks 0,82  

1.1.2.4.1.1.3.18.   

Koleno varné DN 40. d 48.3 mm. hr. steny 2.6 mm. z čiernej 

uhlíkovej ocele 1,32 5 ks 6,6  

1.1.2.4.1.1.3.19.   

Koleno varné DN 50. d 60.3 mm. hr. steny 2.9 mm. z čiernej 

uhlíkovej ocele 1,67 18 ks 30,06  

1.1.2.4.1.1.3.20.   

Redukcia varná DN 150/50. d 159.0/60.3 mm. hr. steny 

4.5/2.9 mm. z čiernej uhlíkovej ocele 20,2 1 ks 20,2  

1.1.2.4.1.1.3.21.   

Redukcia varná DN 25/20. d 33.7/26.9 mm. hr. steny 2.6/2.3 

mm. z čiernej uhlíkovej ocele 1,32 1 ks 1,32  

1.1.2.4.1.1.3.22.   

Redukcia varná DN 50/40. d 57.0/44.5 mm. hr. steny 2.9/2.6 

mm. z čiernej uhlíkovej ocele 2,2 1 ks 2,2  

1.1.2.4.1.1.3.23.   

Redukcia varná DN 50/25. d 57.0/33.7 mm. hr. steny 2.9/2.6 

mm. z čiernej uhlíkovej ocele 2,2 1 ks 2,2  

1.1.2.4.1.1.3.24.   Varné dienko 159 mm 3,9 1 ks 3,9  



1.1.2.4.1.1.3.25.   Montáž skrinky HUP 29,2 2 súb. 58,4  

1.1.2.4.1.1.3.26.   Skrinka W 400 HUP 170,2 1 ks 170,2  

1.1.2.4.1.1.3.27.   Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu 83,2 1 súb. 83,2  

1.1.2.4.1.1.3.28.   Regulátor tlaku plynu Tartarini R71 480 1 ks 480  

1.1.2.4.1.1.3.29.   

Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné 

typy 2,5 5 ks 12,5  

1.1.2.4.1.1.3.30.   

Guľový uzáver plyn Futurgas. 1/2". FF. páčka. niklovaná 

mosadz OT 58. obj.č. 80010012 IVAR 6,1 4 ks 24,4  

1.1.2.4.1.1.3.31.   Vypúšťací guľový ventil. 1/2”. komplet. GIACOMINI 4,4 1 ks 4,4  

1.1.2.4.1.1.3.32.   

Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné 

typy 3 2 ks 6  

1.1.2.4.1.1.3.33.   

Guľový uzáver plyn Futurgas. 3/4". FF. páčka. niklovaná 

mosadz OT 58. obj.č. 80010034 IVAR 9 2 ks 18  

1.1.2.4.1.1.3.34.   Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy 4,5 1 ks 4,5  

1.1.2.4.1.1.3.35.   

Guľový uzáver na plyn Futurgas 1". FF. páčka. plnoprietokový 

s obojstranne predĺženým závitom. niklovaná mosadz. 

FIV.80010 P 14,8 1 ks 14,8  

1.1.2.4.1.1.3.36.   Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy 6,56 2 ks 13,12  

1.1.2.4.1.1.3.37.   

Guľový uzáver na plyn Futurgas 2". FF. páčka. plnoprietokový 

s obojstranne predĺženým závitom. niklovaná mosadz. 

FIV.80010 P 56,5 2 ks 113  

1.1.2.4.1.1.3.38.   

Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné 

palivá s výkonom nad 35 do 70 kW 135,2 2 súb. 270,4  

1.1.2.4.1.1.3.39.   Kotol plynový Immergas Victrix PRO 55 ErP 2600 2 ks 5200  

1.1.2.4.1.1.3.40.   Vonkajšia sonda NTC 12K pre kotol 25 1 ks 25  

1.1.2.4.1.1.3.41.   NTC sonda zásobníka TÚV 9 1 ks 9  

1.1.2.4.1.1.3.42.   Príložná sonda teploty prívodu ÚK 25 1 ks 25  

1.1.2.4.1.1.3.43.   Správca zóny Theta RS pre VICTRIX PRO ErP 230 1 ks 230  

1.1.2.4.1.1.3.44.   Montáž komínového celku 200 2 ks 400  

1.1.2.4.1.1.3.45.   Redukcia koncentrická 80/125 30 2 ks 60  

1.1.2.4.1.1.3.46.   

Priame koncentrické spalinové potrubie PPS/ALU O80/125 

2000mm 100 6 ks 600  

1.1.2.4.1.1.3.47.   

Priame koncentrické spalinové potrubie PPS/ALU O80/125 

1000mm 65 2 ks 130  

1.1.2.4.1.1.3.48.   

Priame koncentrické spalinové potrubie PPS/ALU O80/125 

500mm 40 4 ks 160  

1.1.2.4.1.1.3.49.   Koleno koncentrické 90° 80/125 50 4 ks 200  

1.1.2.4.1.1.3.50.   Komínová hlavica pr.80 18,35 2 ks 36,7  

1.1.2.4.1.1.3.51.   

Sada odtokového lievika. Skladá sa z odtokového lievika so 

sifónom. ružicou a upevnením hadice. 30 2 ks 60  

1.1.2.4.1.1.3.52.   Montáž požiarneho prestupu 6,2 6 ks 37,2  

1.1.2.4.1.1.3.53.   Flexibilná protipožiarna pena HILTI CFS-F FX. objem 325 ml 43,2 3 ks 129,6  

1.1.2.4.1.1.3.54.   Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15 2,67 5 ks 13,35  

1.1.2.4.1.1.3.55.   Prípojka tlakomerová 752104 G 1/2" 1,65 5 ks 8,25  

1.1.2.4.1.1.3.56.   Montáž tlakomera 27,2 5 ks 136  

1.1.2.4.1.1.3.57.   Tlakomer d160 0-6 kPa. 0-600kPa 56,2 5 ks 281  

1.1.2.4.1.1.3.58.   Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1.5 mm 14,8 5 ks 74  

1.1.2.4.1.1.3.59.   Teplomer bimetalový DN 63. jímka 50 mm. rozsah 0-120 °C 7,21 1 ks 7,21  

1.1.2.4.1.1.3.60.   Páska SERVIWRAP R 30 A. šír.75 mm. dĺž.15 m - 84 10 11 31,2 2 m 62,4  

1.1.2.4.1.1.3.61.   Montáž  vývodu signalizačného vodiča 3 1 ks 3  

1.1.2.4.1.1.3.62.   Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D63/DN50mm 12,2 2 ks 24,4  

1.1.2.4.1.1.3.63.   Prechodka PE/oceľ USTR PE 100 SDR 11 DN 63/50 61,2 2 ks 122,4  

1.1.2.4.1.1.3.64.   

Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných 

elektrotvarovkami D 63x5.8 mm 0,32 36 m 11,52  

1.1.2.4.1.1.3.65.   

Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR 11. d 63x5.8 mm. 

dĺ. 100 m. materiál: PE-100 RC 5,21 36 m 187,56  

1.1.2.4.1.1.3.66.   Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 1,09 40 m 43,6  

1.1.2.4.1.1.3.67.   Kábel oznamovací s Cu jadrom PNLY 4x0.75 1,2 40 m 48  

1.1.2.4.1.1.3.68.   Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou 0,55 40 m 22  

1.1.2.4.1.1.3.69.   výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN. 1 balenie=100 m 0,1 40 m 4  

1.1.2.4.1.1.3.70.   Búracie. sekacie práce. vŕtanie 9 10 kpl 90  

1.1.2.4.1.1.3.71.   Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m 1,1 1 kpl 1,1  

1.1.2.4.1.1.4.  767 Konštrukcie doplnkové kovové 88,4 1 88,4  

1.1.2.4.1.1.4.1.   

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg 3,1 20 kg 62  

1.1.2.4.1.1.4.2.   

Tyč oceľová prierezu L 40x40x4 mm. ozn. 10 000. podľa EN 

ISO S185 570 0,02 t 11,4  

1.1.2.4.1.1.4.3.   Podpera pod plynomer 15 1 ks 15  

1.1.2.4.1.1.5.  783 Dokončovacie práce - nátery 157,13 1 157,13  

1.1.2.4.1.1.5.1.   

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm 

dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 1,87 52 m 97,24  

1.1.2.4.1.1.5.2.   Montáž orientačného štítka 9,99 1 súb. 9,99  

1.1.2.4.1.1.5.3.   Výstražné štítky PLYN 49,9 1 súb. 49,9  

1.1.2.4.1.2.  M Práce a dodávky M 1887,7 1 1887,7  

1.1.2.4.1.2.1.  95-M Revízie 1887,7 1 1887,7  

1.1.2.4.1.2.1.1.   Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 50 30,447 1 ks 30,45  

1.1.2.4.1.2.1.2.   Osvedčenie komína 115 1 ks 115  

1.1.2.4.1.2.1.3.   Napustenie potrubia  OPZ 0,89 88 m 78,32  

1.1.2.4.1.2.1.4.   

Reg.st..plynu-kontrola bezp.rychlouz.vr.impulz.potr.a 

viz.kontrola tech.st.nast.hodnôt bez fun.skúšky 3,21 1 ks 3,21  

1.1.2.4.1.2.1.5.   

Reg.st..plynu-kontrola bezpeč.rychlouz.vr.impulzív.potr.a 

vizuálna kontrola tech.stavu funkčná skúška 6,12 1 ks 6,12  

1.1.2.4.1.2.1.6.   

Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu nad DN 50 do 

DN 80 nad 20 do 50 m 8,2 1 úsek 8,2  

1.1.2.4.1.2.1.7.   

Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej 

skúšky plynovodu nízkotlakového 33,2 2 úsek 66,4  

1.1.2.4.1.2.1.8.   Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky 270 1 eur 270  

1.1.2.4.1.2.1.9.   Vypracovanie revíznej knihy plynových kotlov 190 1 eur 190  

1.1.2.4.1.2.1.10.   Vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne 180 1 eur 180  

1.1.2.4.1.2.1.11.   Vypracovanie porealizačnej dokumentácie 350 1 úsek 350  

1.1.2.4.1.2.1.12.   Uvedenie kotla do prevádzky 130 2 eur 260  

1.1.2.4.1.2.1.13.   Inžinierska činnosť - vypracovanie revíznej dokumentácie 330 1 eur 330  

1.1.2.4.1.3.  HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 140 1 140  

1.1.2.4.1.3.1.   

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné. tvorivé 

remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované 

práce 15 5 hod 75  



1.1.2.4.1.3.2.   

Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo 

manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn - 

demontáže 13 5 hod 65  

1.1.2.5.  725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 50802,75 1 50802,75  

1.1.2.5.1.   Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 1264,2 1 1264,2  

1.1.2.5.1.1.   Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej 19,2 1 ks 19,2  

1.1.2.5.1.2.   

Misa záchodová keramická závesná bezbariérová. bez 

splachovacieho okruhu 230 1 ks 230  

1.1.2.5.1.3.   

Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva. bez 

výtokovej armatúry 20 1 ks 20  

1.1.2.5.1.4.   

Umývadlo keramické STYLE. rozmer 700x480x280 mm s 

otvorom pre batériu a prepadom. povrch Reflex. KOLO 140 1 ks 140  

1.1.2.5.1.5.   Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov. madlá 20 2 ks 40  

1.1.2.5.1.6.   Madlo nerezové pevné. dĺžka 900 mm. povrch lesklý. SANELA 120 2 ks 240  

1.1.2.5.1.7.   

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej 

alebo klasickej s mechanickým ovládaním 20 1 ks 20  

1.1.2.5.1.8.   Batéria drezová nástenná jednopáková. chróm 95 1 ks 95  

1.1.2.5.1.9.   

Dopojenie odpadu z wc imobilných na existujúcu vnútornú 

kanalizáciu 12 20 hod. 240  

1.1.2.5.1.10.   

Pripoojenie vodovodu z wc imobilných na existujúci vnútorný 

vodovod 11 20 hod. 220  

1.1.2.5.2.   02 - Vodovodná prípojka 3786,11 1 3786,11  

1.1.2.5.2.1.  HSV Vodovodná prípojka 3769,14 1 3769,14  

1.1.2.5.2.1.1.  1 Zemné práce 1074,92 1 1074,92  

1.1.2.5.2.1.1.1.   Výkop zapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3 31,2 8,8 m3 274,56  

1.1.2.5.2.1.1.2.   

Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 

urovnaním dna v hornine 3 1,65 8,8 m3 14,52  

1.1.2.5.2.1.1.3.   Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3 26,2 7 m3 183,4  

1.1.2.5.2.1.1.4.   

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 800 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 6,9 7 m3 48,3  

1.1.2.5.2.1.1.5.   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. 

príložné do 4 m 6,21 24 m2 149,04  

1.1.2.5.2.1.1.6.   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné 

hĺbky do 4 m 3,29 24 m2 78,96  

1.1.2.5.2.1.1.7.   Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 1,23 6 m3 7,38  

1.1.2.5.2.1.1.8.   

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 

povrchu zásypu 12,8 9,8 m3 125,44  

1.1.2.5.2.1.1.9.   Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1 15,2 6 t 91,2  

1.1.2.5.2.1.1.10.   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny 16,5 6 m3 99  

1.1.2.5.2.1.1.11.   Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 0,65 4,8 m2 3,12  

1.1.2.5.2.1.2.  5 Komunikácie 25,2 1 25,2  

1.1.2.5.2.1.2.1.   

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so 

zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom 4,2 6 m3 25,2  

1.1.2.5.2.1.3.  8 Rúrové vedenie 2669,02 1 2669,02  

1.1.2.5.2.1.3.1.   

Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky 

do potrubia DN 100 130,2 1 súb. 130,2  

1.1.2.5.2.1.3.2.   

Príruba špeciálna S2000 DN 100. PN16. D 110 mm. s istením 

proti posunu pre PE a PVC potrubia. z liatiny. na vodu. HAWLE 71,2 5 ks 356  

1.1.2.5.2.1.3.3.   

Posúvač s prírubami a hrdlom S2000 typ E2. z liatiny DN 

100/110. PN 16 na vodu. HAWLE 280,2 1 ks 280,2  

1.1.2.5.2.1.3.4.   

Príruba dvojkomorová špeciálna DN 100. PN16. D 118 mm. s 

istením proti posunu pre liatinové potrubia. z liatiny. na vodu. 

HAWLE 35,8 2 ks 71,6  

1.1.2.5.2.1.3.5.   

Tvarovka liatinová T kus. DN 100/100. PN 16 s epoxidovou 

ochrannou vrstvou. na vodu 106,2 2 ks 212,4  

1.1.2.5.2.1.3.6.   

Redukcia elektrotvarovková MR PE 100 SDR 11 D 110/63 mm. 

FRIALEN 26,8 1 ks 26,8  

1.1.2.5.2.1.3.7.   Teleskopická zemná súprava 67,2 1 ks 67,2  

1.1.2.5.2.1.3.8.   Liatinový poklop 40,1 1 ks 40,1  

1.1.2.5.2.1.3.9.   Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 100 17,2 1 ks 17,2  

1.1.2.5.2.1.3.10.   

Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 65 33,8 1 ks 33,8  

1.1.2.5.2.1.3.11.   

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5.8 mm 0,87 2,8 m 2,44  

1.1.2.5.2.1.3.12.   Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5.8x100 m. WAVIN 4,21 2,8 m 11,79  

1.1.2.5.2.1.3.13.   

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10.0 mm 1 2,7 m 2,7  

1.1.2.5.2.1.3.14.   

Rúra HDPE na vodu PE 100. PN 16. SDR 11. d 110x10.0 mm. 

dĺ. 12 m 12,2 2,7 m 32,94  

1.1.2.5.2.1.3.15.   Tlaková skúška vzduchom 31,2 1 úsek 31,2  

1.1.2.5.2.1.3.16.   Geodetické porealizačné zameranie 190,2 1 úsek 190,2  

1.1.2.5.2.1.3.17.   Montáž vodomernej rady 83,2 1 súb. 83,2  

1.1.2.5.2.1.3.18.   

Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 

SDR11 D63/2" 3,2 2 ks 6,4  

1.1.2.5.2.1.3.19.   

Prechodka USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 

D 50/1 1/2". FRIALEN 57,2 2 ks 114,4  

1.1.2.5.2.1.3.20.   

Redukcia. 2"x6/4". PN 10. T = +120 °C. vhodná pre pitnú vodu. 

mosadz. IVAR.1581 G 9,2 2 ks 18,4  

1.1.2.5.2.1.3.21.   Guľový uzáver pre vodu 6/4". niklovaná mosadz 32,2 1 ks 32,2  

1.1.2.5.2.1.3.22.   

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením. 6/4" FF. páčka. 

niklovaná mosadz. FIV.08011 41,2 1 ks 41,2  

1.1.2.5.2.1.3.23.   Filter závitový na vodu 6/4". FF. PN 20. mosadz 21,2 1 ks 21,2  

1.1.2.5.2.1.3.24.   

Spätná klapka vodorovná závitová 2". PN 10. pre vodu. 

mosadz 34,2 1 ks 34,2  

1.1.2.5.2.1.3.25.   Montáž plastovej revíznej vodomernej šachty 69,2 1 ks 69,2  

1.1.2.5.2.1.3.26.   Vodomerná šachta 1800x1200 390 1 ks 390  

1.1.2.5.2.1.3.27.   

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt 

alebo sklolamin. v otvorenom výkope 32,2 10,927 t 351,85  

1.1.2.5.2.2.  M Práce a dodávky M 16,97 1 16,97  

1.1.2.5.2.2.1.  23-M Montáže potrubia 16,97 1 16,97  

1.1.2.5.2.2.1.1.   Montáž  vývodu signalizačného vodiča 3,98 1 ks 3,98  

1.1.2.5.2.2.1.2.   Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 1,45 3 m 4,35  

1.1.2.5.2.2.1.3.   Kábel oznamovací s Cu jadrom PNLY 4x0.75 1,78 3 m 5,34  

1.1.2.5.2.2.1.4.   Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou 0,87 3 m 2,61  

1.1.2.5.2.2.1.5.   výstražná fólia BIELA - VODOVOD. 1 balenie=100 m 0,231 3 m 0,69  

1.1.2.5.3.   03 - Požiarny vodovod 3755,64 1 3755,64  

1.1.2.5.3.1.  HSV Vodovodná prípojka 3731,84 1 3731,84  

1.1.2.5.3.1.1.  1 Zemné práce 665,08 1 665,08  



1.1.2.5.3.1.1.1.   Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3 28,2 8 m3 225,6  

1.1.2.5.3.1.1.2.   

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 800 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 8,21 8 m3 65,68  

1.1.2.5.3.1.1.3.   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. 

príložné do 4 m 6,9 20 m2 138  

1.1.2.5.3.1.1.4.   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné 

hĺbky do 4 m 4,2 20 m2 84  

1.1.2.5.3.1.1.5.   Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 1,56 2 m3 3,12  

1.1.2.5.3.1.1.6.   

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 

povrchu zásypu 13,9 6 m3 83,4  

1.1.2.5.3.1.1.7.   Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1 14,8 2 t 29,6  

1.1.2.5.3.1.1.8.   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny 17,2 2 m3 34,4  

1.1.2.5.3.1.1.9.   Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 0,32 4 m2 1,28  

1.1.2.5.3.1.2.  5 Komunikácie 8,42 1 8,42  

1.1.2.5.3.1.2.1.   

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so 

zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom 4,21 2 m3 8,42  

1.1.2.5.3.1.3.  8 Rúrové vedenie 3058,34 1 3058,34  

1.1.2.5.3.1.3.1.   

Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 100 46,2 1 ks 46,2  

1.1.2.5.3.1.3.2.   

Príruba špeciálna S2000 DN 100. PN16. D 110 mm. s istením 

proti posunu pre PE a PVC potrubia. z liatiny. na vodu. HAWLE 75,3 1 ks 75,3  

1.1.2.5.3.1.3.3.   

Posúvač s prírubami a hrdlom S2000 typ E2. z liatiny DN 

100/110. PN 16 na vodu. HAWLE 300 2 ks 600  

1.1.2.5.3.1.3.4.   

Príruba dvojkomorová špeciálna DN 100. PN16. D 118 mm. s 

istením proti posunu pre liatinové potrubia. z liatiny. na vodu. 

HAWLE 37,5 2 ks 75  

1.1.2.5.3.1.3.5.   Teleskopická zemná súprava 69,2 2 ks 138,4  

1.1.2.5.3.1.3.6.   Liatinový poklop 39,8 2 ks 79,6  

1.1.2.5.3.1.3.7.   

Koleno liatinové 90° systém S2000 s pätkou. d 100/110 mm. 

pre potrubie z PE a PVC. s istením proti posunu. s epoxidovou 

úpravou. HAWLE 145,2 1 ks 145,2  

1.1.2.5.3.1.3.8.   

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí. hydrant nadzemný 

DN 100 25,8 1 ks 25,8  

1.1.2.5.3.1.3.9.   

Nadzemný hydrant DUO objazdový DN 100. krytie potrubia 

1.5 m. 2B/A. na vodu. HAWLE 1420 1 ks 1420  

1.1.2.5.3.1.3.10.   Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 100 19,2 1 ks 19,2  

1.1.2.5.3.1.3.11.   

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10.0 mm 1,2 4,6 m 5,52  

1.1.2.5.3.1.3.12.   

Rúra HDPE na vodu PE 100. PN 16. SDR 11. d 110x10.0 mm. 

dĺ. 12 m 14,2 4,6 m 65,32  

1.1.2.5.3.1.3.13.   Tlaková skúška vzduchom 33,2 1 úsek 33,2  

1.1.2.5.3.1.3.14.   Geodetické porealizačné zameranie 200 1 úsek 200  

1.1.2.5.3.1.3.15.   

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt 

alebo sklolamin. v otvorenom výkope 31,2 4,154 t 129,6  

1.1.2.5.3.2.  M Práce a dodávky M 23,8 1 23,8  

1.1.2.5.3.2.1.  23-M Montáže potrubia 23,8 1 23,8  

1.1.2.5.3.2.1.1.   Montáž  vývodu signalizačného vodiča 3,9 1 ks 3,9  

1.1.2.5.3.2.1.2.   Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 1,45 5 m 7,25  

1.1.2.5.3.2.1.3.   Kábel oznamovací s Cu jadrom PNLY 4x0.75 1,76 5 m 8,8  

1.1.2.5.3.2.1.4.   Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou 0,65 5 m 3,25  

1.1.2.5.3.2.1.5.   výstražná fólia BIELA - VODOVOD. 1 balenie=100 m 0,12 5 m 0,6  

1.1.2.5.4.   04 - Kanalizačná prípojka 11508,24 1 11508,24  

1.1.2.5.4.1.  HSV Práce a dodávky HSV 11106,24 1 11106,24  

1.1.2.5.4.1.1.  1 Zemné práce 4376,85 1 4376,85  

1.1.2.5.4.1.1.1.   

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 

prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l 4,7 8 hod 37,6  

1.1.2.5.4.1.1.2.   

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m. s 

prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l 5,2 1 deň 5,2  

1.1.2.5.4.1.1.3.   Výkop zapaženej jamy v hornine 4. nad 100 do 1000 m3 39,1 4,7 m3 183,77  

1.1.2.5.4.1.1.4.   

Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 

urovnaním dna v hornine 4 2,9 4,7 m3 13,63  

1.1.2.5.4.1.1.5.   Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 10,1 130 m3 1313  

1.1.2.5.4.1.1.6.   

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3 0,87 130 m3 113,1  

1.1.2.5.4.1.1.7.   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. 

príložné do 4 m 5,89 260 m2 1531,4  

1.1.2.5.4.1.1.8.   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné 

hĺbky do 4 m 4,2 60 m2 252  

1.1.2.5.4.1.1.9.   Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 1,9 33 m3 62,7  

1.1.2.5.4.1.1.10.   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3 4,1 101,7 m3 416,97  

1.1.2.5.4.1.1.11.   Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 STN EN 13242 + A1 13,56 33 t 447,48  

1.1.2.5.4.1.2.  4 Vodorovné konštrukcie 1323,3 1 1323,3  

1.1.2.5.4.1.2.1.   

Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom 

výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 40,1 33 m3 1323,3  

1.1.2.5.4.1.3.  8 Rúrové vedenie 5406,09 1 5406,09  

1.1.2.5.4.1.3.1.   Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca 7,1 6 ks 42,6  

1.1.2.5.4.1.3.2.   Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm 19,2 11,5 m 220,8  

1.1.2.5.4.1.3.3.   Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3. 9 23,2 53 m 1229,6  

1.1.2.5.4.1.3.4.   

Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 

do 300 21,2 6 ks 127,2  

1.1.2.5.4.1.3.5.   Skúška tesnosti kanalizácie D 250 2,98 64,5 m 192,21  

1.1.2.5.4.1.3.6.   

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do 

výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom 45,1 1 ks 45,1  

1.1.2.5.4.1.3.7.   

Šachtové dno s prítokom DN 160-T. ku kanalizačnej revíznej 

šachte TEGRA 425. PP. WAVIN 160,2 1 ks 160,2  

1.1.2.5.4.1.3.8.   

Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425. dĺžka 2 m. 

PP. WAVIN 112,2 1 ks 112,2  

1.1.2.5.4.1.3.9.   

Teleskopická rúra s tesnením. ku kanalizačnej revíznej šachte 

TEGRA 425. dĺžka 375 mm. PVC-U. WAVIN 36,9 1 ks 36,9  

1.1.2.5.4.1.3.10.   

Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej 

šachte TEGRA 425. WAVIN 11,2 2 ks 22,4  

1.1.2.5.4.1.3.11.   

Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425. 

WAVIN 120,2 1 ks 120,2  

1.1.2.5.4.1.3.12.   

Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP. výška 

šachty 2.5 m. s roznášacím prstencom a poklopom 89,2 1 ks 89,2  

1.1.2.5.4.1.3.13.   

Šachtové dno PRO1000/160. 0°-90°-180°. pre PP revízne 

šachty DN 1000. PIPELIFE 420 1 ks 420  



1.1.2.5.4.1.3.14.   

Predĺženie teleskopické s poklopom plným. zaťaženie do 12.5 

t. pre PP revízne šachty. PIPELIFE 57,2 1 ks 57,2  

1.1.2.5.4.1.3.15.   

Vlnovcová šachtová rúra DN 1000 L=2.4 m kanalizačná. 

materiál: PP 406,7 1 ks 406,7  

1.1.2.5.4.1.3.16.   

Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej 

šachte 1000 NG. materiál: PP 256,2 1 ks 256,2  

1.1.2.5.4.1.3.17.   

Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej 

šachte  1000 38,2 2 ks 76,4  

1.1.2.5.4.1.3.18.   

Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej 

šachte 600/1000 NG 72,2 1 ks 72,2  

1.1.2.5.4.1.3.19.   Pena montážna. polyuretánová. balenie 750 ml 7,21 4 ks 28,84  

1.1.2.5.4.1.3.20.   

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt 

alebo sklolamin. v otvorenom výkope 7,89 106,419 t 839,65  

1.1.2.5.4.1.3.21.   

Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie 

hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m 7,99 106,419 t 850,29  

1.1.2.5.4.2.  HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 402 1 402  

1.1.2.5.4.2.1.   Geodetické porealizačné zameranie 250 1 úsek 250  

1.1.2.5.4.2.2.   

Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obtiažne. 

rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie 15,2 10 hod 152  

1.1.2.5.5.   05 - Dažďová kanalizácia 2462,82 1 2462,82  

1.1.2.5.5.1.  HSV Práce a dodávky HSV 2462,82 1 2462,82  

1.1.2.5.5.1.1.  1 Zemné práce 891,91 1 891,91  

1.1.2.5.5.1.1.1.   Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 25,1 18 m3 451,8  

1.1.2.5.5.1.1.2.   

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 6,12 18 m3 110,16  

1.1.2.5.5.1.1.3.   Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 0,9 4,8 m3 4,32  

1.1.2.5.5.1.1.4.   Zásyp sypaninou v priestoroch s urovnaním povrchu zásypu 12,2 13,2 m3 161,04  

1.1.2.5.5.1.1.5.   Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1 13,2 4,8 t 63,36  

1.1.2.5.5.1.1.6.   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny 13,2 4,8 m3 63,36  

1.1.2.5.5.1.1.7.   

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so 

zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom 7,89 4,8 m2 37,87  

1.1.2.5.5.1.2.  8 Rúrové vedenie 1570,91 1 1570,91  

1.1.2.5.5.1.2.1.   Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2. 2 14,2 20 m 284  

1.1.2.5.5.1.2.2.   

Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 

do 300 27,8 4 ks 111,2  

1.1.2.5.5.1.2.3.   Preplach potrubia D 125 4,67 85 m 396,95  

1.1.2.5.5.1.2.4.   

Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach 

DN do 300 10 4 ks 40  

1.1.2.5.5.1.2.5.   

Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom. 

lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125 10,89 4 ks 43,56  

1.1.2.5.5.1.2.6.   

Lapač strešných splavenín HL600G. DN 125. (6 l/s). liatinový 

rám. odtok s otočným guľovým kĺbom 0 - 90°. kôš na 

nečistoty. klapka. PP/liatina 108,2 4 ks 432,8  

1.1.2.5.5.1.2.7.   Demontáž lapača strešných splavenín a zvodov do DN 150. 60 4 súb. 240  

1.1.2.5.5.1.2.8.   Skúška tesnosti kanalizácie D 125 1,12 20 m 22,4  

1.1.2.5.6.   06 - Vodovod 24665,73 1 24665,73  

1.1.2.5.6.1.  PSV Práce a dodávky PSV 24553,73 1 24553,73  

1.1.2.5.6.1.1.  1 Zemné práce 1691,52 1 1691,52  

1.1.2.5.6.1.1.1.   Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 25,1 39 m3 978,9  

1.1.2.5.6.1.1.2.   

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 5,89 39 m3 229,71  

1.1.2.5.6.1.1.3.   Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m 5,21 15,6 m3 81,28  

1.1.2.5.6.1.1.4.   Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 1,21 15,6 m3 18,88  

1.1.2.5.6.1.1.5.   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3 3,9 23,4 m3 91,26  

1.1.2.5.6.1.1.6.   Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1 16,21 15,6 m3 252,88  

1.1.2.5.6.1.1.7.   Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 0,99 39 m2 38,61  

1.1.2.5.6.1.2.  5 Komunikácie 439,59 1 439,59  

1.1.2.5.6.1.2.1.   

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so 

zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom 23,9 15,6 m3 372,84  

1.1.2.5.6.1.2.2.   Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 0,89 75 m 66,75  

1.1.2.5.6.1.3.  8 Rúrové vedenie 321,91 1 321,91  

1.1.2.5.6.1.3.1.   

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3.0 mm 1,2 24 m 28,8  

1.1.2.5.6.1.3.2.   Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3.0x100 m. WAVIN 1,9 24 m 45,6  

1.1.2.5.6.1.3.3.   Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5.8x100 m. WAVIN 4,67 53 m 247,51  

1.1.2.5.6.1.4.  722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 9610,75 1 9610,75  

1.1.2.5.6.1.4.1.   Montaž trubíc izolácie 1,98 318 m 629,64  

1.1.2.5.6.1.4.2.   Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell 0,32 18 m 5,76  

1.1.2.5.6.1.4.3.   Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell 0,89 43 m 38,27  

1.1.2.5.6.1.4.4.   Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell 0,65 75 m 48,75  

1.1.2.5.6.1.4.5.   Tubolit DG 35 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell 0,76 14 m 10,64  

1.1.2.5.6.1.4.6.   Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell 0,79 85 m 67,15  

1.1.2.5.6.1.4.7.   

Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 

353.0. 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 17,2 85 m 1462  

1.1.2.5.6.1.4.8.   

Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 

16.0x2.2 v kotúčoch 9,21 18 m 165,78  

1.1.2.5.6.1.4.9.   

Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 

20.0x2.8 v kotúčoch 10,12 43 m 435,16  

1.1.2.5.6.1.4.10.   

Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 

25.0x3.5 v kotúčoch 12,98 75 m 973,5  

1.1.2.5.6.1.4.11.   

Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 

32.0x4.4 v kotúčoch 22,29 14 m 312,06  

1.1.2.5.6.1.4.12.   Prípojka vodovodná pre pevné pripojenie DN 20 67,9 2 súb. 135,8  

1.1.2.5.6.1.4.13.   Prípojka vodovodná pre pevné pripojenie DN 25 49,2 2 súb. 98,4  

1.1.2.5.6.1.4.14.   Prípojka vodovodná pre pevné pripojenie DN 32 89,2 6 súb. 535,2  

1.1.2.5.6.1.4.15.   Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 7,21 62 ks 447,02  

1.1.2.5.6.1.4.16.   

Guľový rohový ventil. 1/2" x 3/8". s filtrom. bez matky. 

chrómovaná mosadz OT 58 IVAR 5,87 62 ks 363,94  

1.1.2.5.6.1.4.17.   

3fit-Press nástenné koleno 25473 G. mosadz. rozmer 16x1/2 s 

dvojkrídl. prírubou s koncom na vonk. lis. a s vnút. závitom 

SANHA 3,89 62 ks 241,18  

1.1.2.5.6.1.4.18.   Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 12,9 2 súb. 25,8  

1.1.2.5.6.1.4.19.   

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 

30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 

PHHP 330 2 ks 660  



1.1.2.5.6.1.4.20.   Montáž dopúšťania vody do systému 56,21 1 ks 56,21  

1.1.2.5.6.1.4.21.   Napúšťací ventil Typ VF06 Honeywell 46,9 1 ks 46,9  

1.1.2.5.6.1.4.22.   Montáž regulačnej zostavy 33,2 2 ks 66,4  

1.1.2.5.6.1.4.23.   

Guľový uzáver pre vodu PERFECTA. 5/4". FF páčka. niklovaná 

mosadz OT 58 IVAR 14,89 3 ks 44,67  

1.1.2.5.6.1.4.24.   

Guľový uzáver pre vodu Perfecta. 1" FF. páčka. niklovaná 

mosadz. FIV.8363 10,21 1 ks 10,21  

1.1.2.5.6.1.4.25.   

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením. 5/4". 08011 art.65. 

niklovaná mosadz OT 58 IVAR 29,89 1 ks 29,89  

1.1.2.5.6.1.4.26.   

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením. 1" FF. páčka. 

niklovaná mosadz. FIV.08011 20,78 1 ks 20,78  

1.1.2.5.6.1.4.27.   Filter 10". 5/4"F. obj.č. 101.090.00 IVAR 40,21 1 ks 40,21  

1.1.2.5.6.1.4.28.   

Filter 10"- 1" F bez vložky PP. PN 6. pre filtrovanie 

mechanických nečistôt z pitnej vody 35,89 1 ks 35,89  

1.1.2.5.6.1.4.29.   

Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubením. 5/4". 1 

až 6 bar. niklovaná mosadz OT 58. plast IVAR 261,2 1 ks 261,2  

1.1.2.5.6.1.4.30.   

Tlakový redukčný ventil. 1" MM. so šróbením a manometrom. 

1 až 6 bar. mosadz. plast 156,2 1 ks 156,2  

1.1.2.5.6.1.4.31.   Filter závitový. 5/4". mosadz OT 58 IVAR 17,29 1 ks 17,29  

1.1.2.5.6.1.4.32.   Filter závitový na vodu 1". FF. PN 20. mosadz 8,89 1 ks 8,89  

1.1.2.5.6.1.4.33.   

Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody 

v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l 65,2 1 ks 65,2  

1.1.2.5.6.1.4.34.   Zásobníkový ohrievač vody Regulus R2DC 300 760 1 ks 760  

1.1.2.5.6.1.4.35.   Montáž elektrického prietokového ohrievača 9,2 2 ks 18,4  

1.1.2.5.6.1.4.36.   

Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s 

batériou. 142,2 2 ks 284,4  

1.1.2.5.6.1.4.37.   Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l 10,8 1 ks 10,8  

1.1.2.5.6.1.4.38.   

Nádoba expanzná s membránou. objem 25 l. 3/1.5 bar. 6/1.5 

bar 50,12 1 ks 50,12  

1.1.2.5.6.1.4.39.   

Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie poistný do 

expanzomatov. závitový membránový. PV18 1.8/1.6 bar G1" 25,89 1 ks 25,89  

1.1.2.5.6.1.4.40.   

Ventil pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis 

3/4“ REGULUS 16,89 1 ks 16,89  

1.1.2.5.6.1.4.41.   Chránička pre plasthliníkové rúrky na rozvody 1,98 20 m 39,6  

1.1.2.5.6.1.4.42.   Montáž cirkulačného čerpadla 6,02 1 ks 6,02  

1.1.2.5.6.1.4.43.   

Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXT 110 

1x230V 50Hz 221,9 1 ks 221,9  

1.1.2.5.6.1.4.44.   Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 2,21 1 ks 2,21  

1.1.2.5.6.1.4.45.   

Guľový uzáver pre vodu PERFECTA. 1/2". FF motýľ. niklovaná 

mosadz OT 58 IVAR 4,56 1 ks 4,56  

1.1.2.5.6.1.4.46.   Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 3,87 4 ks 15,48  

1.1.2.5.6.1.4.47.   Guľový uzáver pre vodu 3/4". niklovaná mosadz 7,9 2 ks 15,8  

1.1.2.5.6.1.4.48.   

Spätná klapka vodorovná Clapet. 3/4" FF. tesnenie kov-kov. 

mosadz. FIV.08401 8,98 1 ks 8,98  

1.1.2.5.6.1.4.49.   Filter závitový na vodu 3/4". FF. PN 20. mosadz 7,21 1 ks 7,21  

1.1.2.5.6.1.4.50.   Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 6,9 4 ks 27,6  

1.1.2.5.6.1.4.51.   Filter závitový na vodu 2". FF. PN 20. mosadz 35,9 1 ks 35,9  

1.1.2.5.6.1.4.52.   Guľový uzáver pre vodu 2". niklovaná mosadz 57,21 2 ks 114,42  

1.1.2.5.6.1.4.53.   

Spätný ventil kontrolovateľný. 2" FF. PN 16. mosadz. disk 

plast IVAR. IVAR.CIM 33CREA 78,2 1 ks 78,2  

1.1.2.5.6.1.4.54.   Tlaková skúška 30,2 3 úsek 90,6  

1.1.2.5.6.1.4.55.   

Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v 

priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. 

do 70 mm.  -0.00400 t 1,87 43 m 80,41  

1.1.2.5.6.1.4.56.   

Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 

100mm.  -0.01100t 5,1 35 m 178,5  

1.1.2.5.6.1.4.57.   Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 0,87 1 kpl 0,87  

1.1.2.5.6.1.5.  725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 12489,96 1 12489,96  

1.1.2.5.6.1.5.1.   Demontáž záriaďovacích predmetov 440 1 súb. 440  

1.1.2.5.6.1.5.2.   Likvidácia. odvoz sute na skládku 82 1 t 82  

1.1.2.5.6.1.5.3.   

Montáž predstenového systému záchodov do masívnej 

murovanej konštrukcie 41,89 5 ks 209,45  

1.1.2.5.6.1.5.4.   

Predstenový systém Kombifix pre závesné WC. výška 1080 

mm s podomietkovou splachovacou nádržou Sigma 12. plast. 

GEBERIT 221,9 5 ks 1109,5  

1.1.2.5.6.1.5.5.   

Misa záchodová keramická závesná REKORD. rozmer 

360x520x350 mm. 6 l. s hlbokým splachovaním. so 

splachovacím okruhom. KOLO 81,2 5 ks 406  

1.1.2.5.6.1.5.6.   Sedátko s poklopom duroplast. biela 25,21 5 ks 126,05  

1.1.2.5.6.1.5.7.   

Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva. bez 

výtokovej armatúry 29,21 16 ks 467,36  

1.1.2.5.6.1.5.8.   Umývadlo keramické bežný typ 62,98 16 ks 1007,68  

1.1.2.5.6.1.5.9.   Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm 45,21 13 ks 587,73  

1.1.2.5.6.1.5.10.   

Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 

900x900 mm 157,21 13 ks 2043,73  

1.1.2.5.6.1.5.11.   

Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a 

šírky 900 mm 39,2 13 ks 509,6  

1.1.2.5.6.1.5.12.   

Sprchové dvere jednodielne rozmer 900x1950 mm. 6 mm 

bezpečnostné sklo 265,56 13 ks 3452,28  

1.1.2.5.6.1.5.13.   Montáž výlevky plastovej závesnej bez výtokovej armatúry 15,98 2 ks 31,96  

1.1.2.5.6.1.5.14.   Výlevka závesná plast. plastová mreža. 49 2 ks 98  

1.1.2.5.6.1.5.15.   

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej 

alebo klasickej s mechanickým ovládaním 6,82 18 ks 122,76  

1.1.2.5.6.1.5.16.   Batéria umývadlová stojanková páková 45 18 ks 810  

1.1.2.5.6.1.5.17.   Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej. klasickej 3,78 13 ks 49,14  

1.1.2.5.6.1.5.18.   

Batéria sprchová nástenná páková bez sprchovej súpravy. 

chróm. 41,89 13 ks 544,57  

1.1.2.5.6.1.5.19.   Sprchová tyč s držiakom na sprchu a mydlo 13,21 13 ks 171,73  

1.1.2.5.6.1.5.20.   

Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12) 3/8 F"x10 M. dĺ. 500 

mm. IVAR.136010 4,32 32 ks 138,24  

1.1.2.5.6.1.5.21.   

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 

6 m 0,42 1 kpl 0,42  

1.1.2.5.6.1.5.22.   Silikónová univerzálna tesniaca hmota. kartuša 300 ml 6,278 4 ks 25,12  

1.1.2.5.6.1.5.23.   

Sanitárny silikón CERESIT CS 25 biely. tesniaci tmel na 

vyplnenie dilatačných škár medzi obkladmi a dlažbami v 

interiéri aj exteriéri. 280 ml 5,82 6 ks 34,92  

1.1.2.5.6.1.5.24.   Protipožiarny akrylátový tmel HILTI CFS-S ACR. objem 310 ml 10,72 2 ks 21,44  



1.1.2.5.6.1.5.25.   

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m 0,28 1 kpl 0,28  

1.1.2.5.6.2.  HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 112 1 112  

1.1.2.5.6.2.1.   

Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo 

manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín 11,2 10 hod 112  

1.1.2.5.7.   07 -Kanalizácia 3360,01 1 3360,01  

1.1.2.5.7.1.  721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 3360,01 1 3360,01  

1.1.2.5.7.1.1.   Búracie. sekacie práce. vŕtanie - prestupy 8,98 3 kpl 26,94  

1.1.2.5.7.1.2.   Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1. 8 12,89 20 m 257,8  

1.1.2.5.7.1.3.   Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2. 2 15,21 24 m 365,04  

1.1.2.5.7.1.4.   Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2. 2 14,78 40 m 591,2  

1.1.2.5.7.1.5.   Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1. 8 8,21 30 m 246,3  

1.1.2.5.7.1.6.   

Zápachová uzávierka HL132/40. 5/4˝ pripojenie prevlečná 

matica. umývadlá s krycou ružicou odtok DN 40 ležatý. PP 7,21 16 ks 115,36  

1.1.2.5.7.1.7.   

Pripojovacia manžeta HL200/1. pre WC VARIO. DN 110. 

otočné excentrické pripojenie (0 - 20? mm). PE 8,12 7 ks 56,84  

1.1.2.5.7.1.8.   

Zápachová uzávierka HL514/SN.0 sprchových kútov DN 

40/50. s odtokom 6/4" a kĺbovým pripojením. bez 

pohľadových dielov. PP/PE 13,87 12 ks 166,44  

1.1.2.5.7.1.9.   Súprava vetracej hlavice. HL807. DN 75. PP 25,89 5 ks 129,45  

1.1.2.5.7.1.10.   

Zápachová uzávierka HL136N. DN 40. kondezačný sifón 60 

mm 28,98 1 ks 28,98  

1.1.2.5.7.1.11.   PVC čistiaci kus 125-hladký kanalizačný systém PIPELIFE 10,21 2 ks 20,42  

1.1.2.5.7.1.12.   

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50x1. 8 2,34 16 ks 37,44  

1.1.2.5.7.1.13.   

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 75x1. 9 3,21 14 ks 44,94  

1.1.2.5.7.1.14.   

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110x2. 3 3,2 7 ks 22,4  

1.1.2.5.7.1.15.   Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75 6,78 7 ks 47,46  

1.1.2.5.7.1.16.   Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety 5,21 35 ks 182,35  

1.1.2.5.7.1.17.   Skúška tesnosti kanalizácie D 150 0,98 114 m 111,72  

1.1.2.5.7.1.18.   Montáž chráničiek 31,2 4 ks 124,8  

1.1.2.5.7.1.19.   Pena montážna. polyuretánová. balenie 750 ml. SOUDAL 3,98 4 ks 15,92  

1.1.2.5.7.1.20.   

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek 

maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm.  -0.05400t 4,78 50 m 239  

1.1.2.5.7.1.21.   

Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200mm a šírky do 

200mm.  -0.08800t 13,2 40 m 528  

1.1.2.5.7.1.22.   

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 

12 do 24 m 1,21 1 kpl 1,21  

1.1.2.6.  731 Ústredné kúrenie - kotolne 55422,29 1 55422,29  

1.1.2.6.1.  HSV Práce a dodávky HSV 1535,27 1 1535,27  

1.1.2.6.1.1.  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1535,27 1 1535,27  

1.1.2.6.1.1.1.   

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu 

do šrotu 0,15 30 kg 4,5  

1.1.2.6.1.1.2.   Rez potrubia ručnou pílkou D x t 44.5 x 2.6 1,56 150 ks 234  

1.1.2.6.1.1.3.   

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami 

potrubie.  -0.00210t 2,87 3 m2 8,61  

1.1.2.6.1.1.4.   

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní 

vodorovne do 6 m 7,78 2,795 t 21,75  

1.1.2.6.1.1.5.   

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15.  -

0.00100t 0,34 12 m 4,08  

1.1.2.6.1.1.6.   

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do 

DN 32.  -0.00300t 0,56 46 m 25,76  

1.1.2.6.1.1.7.   

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do 

DN 50.  -0.00500t 1,32 14 m 18,48  

1.1.2.6.1.1.8.   Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 0,76 4 ks 3,04  

1.1.2.6.1.1.9.   

Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1 do G 

6/4.  -0.00100t 1,43 1 ks 1,43  

1.1.2.6.1.1.10.   

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1.  

-0.00100t 2,56 48 ks 122,88  

1.1.2.6.1.1.11.   

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4.  

-0.00200t 3,56 6 ks 21,36  

1.1.2.6.1.1.12.   

Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových.  -

0.01000t 16,1 24 kus 386,4  

1.1.2.6.1.1.13.   

Demontáž teplomera s ochranným puzdrom. priameho. 

rohového a dvojkovového tlakového indikačného 1,67 2 ks 3,34  

1.1.2.6.1.1.14.   Demontáž tlakomera kontaktného.  -0.00700t 0,87 1 ks 0,87  

1.1.2.6.1.1.15.   

Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom 

plochy do 0. 25 m2. hr. do 450mm.  -0.24800t 17,21 14 ks 240,94  

1.1.2.6.1.1.16.   Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 10,89 4,006 t 43,63  

1.1.2.6.1.1.17.   Stavebno montážne práce 13,14 30 hod 394,2  

1.1.2.6.2.  PSV Práce a dodávky PSV 53887,02 1 53887,02  

1.1.2.6.2.1.  713 Izolácie tepelné 397,02 1 397,02  

1.1.2.6.2.1.1.   Izolácie TUBOLIT trubice 18/13-DG Armacell 0,65 6 m 3,9  

1.1.2.6.2.1.2.   Izolácie TUBOLIT trubice 22/13-DG Armacell 0,76 6 m 4,56  

1.1.2.6.2.1.3.   Izolácie TUBOLIT trubice 28/13-DG Armacell 0,87 30 m 26,1  

1.1.2.6.2.1.4.   Izolácie TUBOLIT trubice 35/13-DG  Armacell 0,98 45 m 44,1  

1.1.2.6.2.1.5.   Izolácia TUBOLIT trubice 76/25-DG Armacell 4,65 20 m 93  

1.1.2.6.2.1.6.   Sponka Tubolit 0,02 100 ks 2  

1.1.2.6.2.1.7.   PVC PÁSKA - šedá 50mm x 20m 3,76 3 ks 11,28  

1.1.2.6.2.1.8.   Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov 0,56 107 m 59,92  

1.1.2.6.2.1.9.   

Nobasil skruž vnútorný priemer 125 mm hrúbky 80 mm.  

špeciálny výrok z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou 15,9 8 m 127,2  

1.1.2.6.2.1.10.   

Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých 

materiálov jednovrstvová 3,12 8 m 24,96  

1.1.2.6.2.2.  731 Ústredné kúrenie. kotolne 13170,8 1 13170,8  

1.1.2.6.2.2.1.   Zásobníkový ohrievač - dodávka ZTI 1 1 ks 1  

1.1.2.6.2.2.2.   Montáž zásobníkového ohrievača vody od 200 l do 500 l 45 1 ks 45  

1.1.2.6.2.2.3.   

Hydraulický vyrovnávač tlaku IMMERGAS pre kaskádu 200 kW 

G 2 1/2" DN65 880 1 sub 880  

1.1.2.6.2.2.4.   Montáž HVDT 54,76 1 sub 54,76  

1.1.2.6.2.2.5.   

Odkaľovač závitový Flamco - Flamcovent Clean S- odkaľovač a 

odvzdušňovač 65S 1065 1 ks 1065  

1.1.2.6.2.2.6.   Nádoby. expanzné nádoby Flamco Flexcon C 140L/1.5 bar 221,89 1 ks 221,89  

1.1.2.6.2.2.7.   Reflex. MK guľový kohút závitový so zaistením MK 5/4" 79,87 1 ks 79,87  

1.1.2.6.2.2.8.   Montáž rozdeľovača a zberača vetiev vykurovania 123,87 1 súb 123,87  

1.1.2.6.2.2.9.   

Rozdeľovač a zberač vykurovacej sústavy 5 okruhov. Dimenzia  

DN125. 110°C/0.6 MPa 791,87 1 súb 791,87  

1.1.2.6.2.2.10.   

Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 

20 53,21 2 súb 106,42  



1.1.2.6.2.2.11.   

Napojenie kotla oceľového teplovodného na plynné palivá na 

vykurovací systém 29,19 2 súb 58,38  

1.1.2.6.2.2.12.   

IMMERGAS Sada hydraulického prepojenia pre 2 kotly 

VICTRIX v kaskáde 1250 1 súb 1250  

1.1.2.6.2.2.13.   

IMMERGAS Sada bezpečnostných prvkov kaskády kotlov 

VICTRIX 480,1 1 súb 480,1  

1.1.2.6.2.2.14.   Termoregulácia kaskády a zón Theta N233 BVVC 556 1 ks 556  

1.1.2.6.2.2.15.   Skrinka riadiacej jednotky upevnenia na stenu 69,87 1 ks 69,87  

1.1.2.6.2.2.16.   Príložná sonda teploty okruhu ÚK do regulátora THETA N233 30 2 ks 60  

1.1.2.6.2.2.17.   Termostat priestorový modulárny RS 235 2 ks 470  

1.1.2.6.2.2.18.   IMMERGAS Vonkajšia sonda NTC 12K pre VICTRIX 29,21 1 ks 29,21  

1.1.2.6.2.2.19.   Montáž regulétora THETA. priesotových regulátorov 256 1 súb 256  

1.1.2.6.2.2.20.   Inštalácia regulátora zóny s odkúšaním 33,2 2 súb 66,4  

1.1.2.6.2.2.21.   Montáž doplnkovej regulácie 98,2 1 súb 98,2  

1.1.2.6.2.2.22.   

Elektro príslušenstvo k regulácii ( elektro-káble 300m . lišty 

30m. krabičky a pod. ) 720 1 súb 720  

1.1.2.6.2.2.23.   

Montáž hydraulickej kaskády dvoch kotlov s bezpečnostnou 

sadou. a napojenie plynových kotlov na kaskádu 200 1 súb 200  

1.1.2.6.2.2.24.   Montáž expanznej nádoby 12,2 1 súb 12,2  

1.1.2.6.2.2.25.   Revízia tlakových nádob 126,9 1 súb 126,9  

1.1.2.6.2.2.26.   Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-60 180 1X230V 50Hz 330 1 ks 330  

1.1.2.6.2.2.27.   čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40 180 1X230V 50Hz 289 1 ks 289  

1.1.2.6.2.2.28.   

čerpadlo Grundfos MAGNA3 25-40 1x230-240V 50Hz 

pripojenie 1" 625,29 2 ks 1250,58  

1.1.2.6.2.2.29.   

Montáž doplňovacie zariadenie fillset FV s vodomerom. do 10 

bar/60st.C 27,21 1 súb 27,21  

1.1.2.6.2.2.30.   Zmäkčovacie zariadenie vody. do 10 bar/30st.C - montáž 178,2 1 súb 178,2  

1.1.2.6.2.2.31.   

Doplňovacie zariad. fillset Reflex typ FKVs kontaktným 

vodomerom 10 bar/60°C 656,98 1 ks 656,98  

1.1.2.6.2.2.32.   Zmäkčovač vody SOBWAATER komplet 1892 1 súb 1892  

1.1.2.6.2.2.33.   

Zábrana proti spätnému prietoku a automatické dopňovanie 

1/2" VF06-1/2B Honeywell 45,2 1 ks 45,2  

1.1.2.6.2.2.34.   Montáž čerpadla (do potrubia) obehového do DN40 11,2 4 súb 44,8  

1.1.2.6.2.2.35.   

Napustenie vody do vykurovacieho systému nemrznúcou 

zmesou 3450 0,06 m3 207  

1.1.2.6.2.2.36.   Trojcestný zmiešavací ventil LK840 25-10 48,2 2 ks 96,4  

1.1.2.6.2.2.37.   Motor pre zmiešavacie ventily.3 bodové óvládanie 120,2 2 ks 240,4  

1.1.2.6.2.2.38.   Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m 109,2 0,825 t 90,09  

1.1.2.6.2.3.  733 Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie 20954,12 1 20954,12  

1.1.2.6.2.3.1.   

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 

DN15 7,98 8 m 63,84  

1.1.2.6.2.3.2.   

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 

DN20 9,21 2 m 18,42  

1.1.2.6.2.3.3.   

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 

DN25 10,1 9 m 90,9  

1.1.2.6.2.3.4.   

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 

DN32 14,1 13 m 183,3  

1.1.2.6.2.3.5.   

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 

DN63 20,65 18 m 371,7  

1.1.2.6.2.3.6.   

Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 

54x1.5 mm 43,2 32 m 1382,4  

1.1.2.6.2.3.7.   

Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 

35x1.5 mm 23,9 266 m 6357,4  

1.1.2.6.2.3.8.   

Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 

28x1.5 mm 17,2 216 m 3715,2  

1.1.2.6.2.3.9.   

Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 

22x1.5 mm 13,76 58 m 798,08  

1.1.2.6.2.3.10.   

Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 

18x1.2 mm 12,2 160 m 1952  

1.1.2.6.2.3.11.   

Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované. rúry lisovacie d 

15x1.2 mm 13,87 290 m 4022,3  

1.1.2.6.2.3.12.   UO - Tesnenia. náhradné spojky a redukcie 90 1 súb 90  

1.1.2.6.2.3.13.   Strmeň. objímka spojovací materiál 1,21 1000 ks 1210  

1.1.2.6.2.3.14.   Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 0,65 1072 m 696,8  

1.1.2.6.2.3.15.   Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m 1,78 1 kpl 1,78  

1.1.2.6.2.4.  734 Ústredné kúrenie. armatúry. 3028,36 1 3028,36  

1.1.2.6.2.4.1.   Guľový ventil so šróbením. mosadz. 1/2" 7,21 20 ks 144,2  

1.1.2.6.2.4.2.   Guľový ventil. mosadz. 3/4" 7,87 4 ks 31,48  

1.1.2.6.2.4.3.   Guľový ventil. mosadz. 1" 11,9 12 ks 142,8  

1.1.2.6.2.4.4.   Guľový ventil. mosadz. 5/4" 15,89 10 ks 158,9  

1.1.2.6.2.4.5.   Guľový ventil. mosadz. 2" 36,78 10 ks 367,8  

1.1.2.6.2.4.6.   Guľový ventil. mosadz. 2 1/2" 115,2 2 ks 230,4  

1.1.2.6.2.4.7.   Vypúšťací ventil 1/2" 2,32 15 ks 34,8  

1.1.2.6.2.4.8.   Spojovací materiál. drobné príslušenstvo 257,2 1 sub 257,2  

1.1.2.6.2.4.9.   Šrúbenia a redukcie. kolená mosadzné 386,2 1 sub 386,2  

1.1.2.6.2.4.10.   Automatický odvzdušňovací ventil Flamco Flexvent 1/2" 10,9 15 ks 163,5  

1.1.2.6.2.4.11.   Filter 1/2" mosadz 3,87 1 ks 3,87  

1.1.2.6.2.4.12.   Filter 3/4" mosadz 5,78 2 ks 11,56  

1.1.2.6.2.4.13.   Filter 1" mosadz 10,23 1 ks 10,23  

1.1.2.6.2.4.14.   Filter 1"1/4 mosadz 18,28 1 ks 18,28  

1.1.2.6.2.4.15.   Filter 2" mosadz 35,21 2 ks 70,42  

1.1.2.6.2.4.16.   Spätná klapka 1/2". mosadz 4,87 2 ks 9,74  

1.1.2.6.2.4.17.   Spätná klapka 3/4". mosadz 5,76 1 ks 5,76  

1.1.2.6.2.4.18.   Spätná klapka 1". mosadz 7,344 3 ks 22,02  

1.1.2.6.2.4.19.   Spätná klapka 5/4". mosadz 11,2 3 ks 33,6  

1.1.2.6.2.4.20.   Spätná klapka 2". mosadz 20,94 2 ks 41,88  

1.1.2.6.2.4.21.   Regulačný ventil Giacomini R206 DN25 63,2 4 ks 252,8  

1.1.2.6.2.4.22.   Manometer R225 6,76 7 ks 47,32  

1.1.2.6.2.4.23.   Teplomer kvap. priamy malý G1/2" 7,98 15 ks 119,7  

1.1.2.6.2.4.24.   Poistný ventil DUCO MEIBES 3/4" x 1"  2.5  bar 20,2 1 ks 20,2  

1.1.2.6.2.4.25.   Montáž závitových armatúrr s 1 a 2 závitmi do DN32 302 1 súb 302  

1.1.2.6.2.4.26.   

Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 12x1. 5 

dĺž. do 220 mm 6,21 10 ks 62,1  

1.1.2.6.2.4.27.   

Ostatné meracie armatúry. návarok s rúrkovým závitom akosť 

mat. 22 353.0 G 1/2 3,98 20 ks 79,6  

1.1.2.6.2.5.  735 Ústredné kúrenie. vykurov. telesá 12953,82 1 12953,82  

1.1.2.6.2.5.1.   

Axiálny ventilátor s voným ohrevom SAHARA MAXX Veľkost 1. 

Confort úrevedenie HN13UWA.EKA-15 kW. (60/45°C) 580 4 ks 2320  

1.1.2.6.2.5.2.   Medzisvorkovnica pre Saharu MAXX 115 1 ks 115  



1.1.2.6.2.5.3.   Ovladacia skrinka OSH 4 pre Saharu MAXX 298 4 ks 1192  

1.1.2.6.2.5.4.   Termostat 902.113 pre Saharu MAXX 115 4 ks 460  

1.1.2.6.2.5.5.   Montážny záves pre Saharu MAXX 41 4 ks 164  

1.1.2.6.2.5.6.   

Montáž vykurovacích telies - Ohrievač SAHARA vo vvýške s 

použitím plošiny a napojením na vykurovací systém a  el. sieť. 136 4 ks 544  

1.1.2.6.2.5.7.   

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým 

ovládaním 4,21 4 ks 16,84  

1.1.2.6.2.5.8.   

KORADO vykurovacie teleso doskové oceľové typ 22 K 

600/1000 135,9 5 ks 679,5  

1.1.2.6.2.5.9.   

KORADO vykurovacie teleso doskové oceľové typ 22 K 

600/1200 144,2 2 ks 288,4  

1.1.2.6.2.5.10.   

KORADO vykurovacie teleso doskové oceľové typ 22 K 

600/1600 154,2 1 ks 154,2  

1.1.2.6.2.5.11.   

KORADO vykurovacie teleso doskové oceľové typ 22 K 

600/1800 178,9 2 ks 357,8  

1.1.2.6.2.5.12.   

KORADO vykurovacie teleso doskové oceľové typ 22 K 

900/1800 289,2 14 ks 4048,8  

1.1.2.6.2.5.13.   CONCEPT Rebríkový radiátor klasik 600.980 57,9 3 ks 173,7  

1.1.2.6.2.5.14.   CONCEPT Rebríkový radiátor klasik 600.1860 98,2 1 ks 98,2  

1.1.2.6.2.5.15.   Konzola. zátka. odvzd. ventil - príslušenstvo 4,9 28 ks 137,2  

1.1.2.6.2.5.16.   HERZ Termostatická hllavica 28x1.5 28,9 28 ks 809,2  

1.1.2.6.2.5.17.   HERZ Termostat.ventil priamy 1/2" TS-90 12,2 28 ks 341,6  

1.1.2.6.2.5.18.   HERZ RL-5 rad.spojka priama 1/2" 9,21 28 ks 257,88  

1.1.2.6.2.5.19.   Montáž vykurovacích telies panelových 23,2 24 ks 556,8  

1.1.2.6.2.5.20.   Montáž vykurovacích telies rebríkových 25,2 4 ks 100,8  

1.1.2.6.2.5.21.   

Vykurovacie telesá panelové. tlaková skúška telesa vodou VSŽ 

Košice dvojradového 4,89 28 ks 136,92  

1.1.2.6.2.5.22.   Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m 0,98 1 kpl 0,98  

1.1.2.6.2.6.  ost Ostatné 1226,9 1 1226,9  

1.1.2.6.2.6.1.   Vykurovacia skúška 46,9 3 súb 140,7  

1.1.2.6.2.6.2.   Práca technika 198 3 súb 594  

1.1.2.6.2.6.3.   Odvzdušnenie potrubia a napustenie 42,2 1 súb 42,2  

1.1.2.6.2.6.4.   Revízne správy 450 1 súb 450  

1.1.2.6.2.7.  767 Konštrukcie doplnkové kovové 2156 1 2156  

1.1.2.6.2.7.1.   

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg 2,9 550 kg 1595  

1.1.2.6.2.7.2.   Oceľová objímka s gumou montovaná na potrubie DN 32-100 1,87 300 ks 561  

1.1.2.7.  762 Konštrukcie tesárske 9455,85 1 9455,85  

1.1.2.7.1.   

Demontáž stien a priečok z hranolčekov. fošien alebo lát -

0.02200 t 1,12 477,647 m2 534,96  

1.1.2.7.2.   

Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z 

jednostranne hobľovaných dosiek -0.01400 t 1,58 477,647 m2 754,68  

1.1.2.7.3.   Demontáž kotevných želiez hmotnosti do 5 kg. -0.00500 t 1,21 72 ks 87,12  

1.1.2.7.4.   

Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°. 

prierezovej plochy do 120 cm2. -0.00800 t 1,57 644 m 1011,08  

1.1.2.7.5.   

Demontáž debnenia striech rovných. oblúkových do 60° z 

dosiek hrubých. hobľovaných. -0.01600 t 1,33 756,337 m2 1005,93  

1.1.2.7.6.   

Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm. -

0.02400 t 2,54 610,32 m2 1550,21  

1.1.2.7.7.   

Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm. -

0.03000 t 3,12 610,32 m2 1904,2  

1.1.2.7.8.   

Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného plochy nad 450 cm2. -0.03000 t 2,71 492,15 m 1333,73  

1.1.2.7.9.   

Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 

60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky. -0.01400 t 1,39 700,674 m2 973,94  

1.1.2.7.10.   

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m 300 1 kpl 300  

1.1.2.8.  763 Konštrukcie - drevostavby 2895,6 1 2895,6  

1.1.2.8.1.   

Demontáž zvislej konštrukcie plnostenné stľpy. prierezovej 

plochy 500-3000 cm2 15,2 190,5 m 2895,6  

1.1.2.9.  764 Konštrukcie klampiarske 55483,37 1 55483,37  

1.1.2.9.1.   Lemovanie hrebeň 76,2 37,6 m 2865,12  

1.1.2.9.2.   

Krytina - trapézový systém TP45. s vrstvou proti 

odkvapkávaniu kondenzátu. hr. 0.63 mm 22,1 901 m2 19912,1  

1.1.2.9.3.   

Podhľadový trapézový plech IP18. výška profilu 18 mm. hr. 

0.5 mm 8,21 765 m2 6280,65  

1.1.2.9.4.   Lemovanie str/ste trapéz. plech/ murov. štít 18,2 38,6 m 702,52  

1.1.2.9.5.   Lemovanie hrebeň/odkvap. perforované Z30/50/30 21,2 75,2 m 1594,24  

1.1.2.9.6.   

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm. 

so sklonom do 30st..  -0.00732t 1,41 756,337 m2 1066,44  

1.1.2.9.7.   

Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane 

krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm.  -0.00320t 0,71 62,48 m 44,36  

1.1.2.9.8.   

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom 

do 30st. rš 330 mm.  -0.00330t 0,99 37,61 m 37,23  

1.1.2.9.9.   

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm.  -

0.00135t 1,18 92,8 m 109,5  

1.1.2.9.10.   

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm.  

-0.00142t 1,1 76,5 m 84,15  

1.1.2.9.11.   

Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom 120 mm.  

-0.00285t 0,89 29,8 m 26,52  

1.1.2.9.12.   

Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového. s 

priemerom 120.150 a 200 mm.  -0.00116t 1,3 4 ks 5,2  

1.1.2.9.13.   Demontáž odpadového prechodového kusa.  -0.00155t 1 4 ks 4  

1.1.2.9.14.   Lemovanie panel/panel 17,2 225 m 3870  

1.1.2.9.15.   Lemovanie podhľ. trapéz. plech/panel 18,2 112,8 m 2052,96  

1.1.2.9.16.   Lemovanie okien 15 387,2 m 5808  

1.1.2.9.17.   

Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný. r.š. 330 

mm 18,94 25,8 m 488,65  

1.1.2.9.18.   Lemovanie dverí 21,2 11,8 m 250,16  

1.1.2.9.19.   Lemovanie sokel 29,9 75,2 m 2248,48  

1.1.2.9.20.   

Oplechovanie múrov. atík. nadmuroviek - príponka zo zvitkov 

pozink farebný. r.š. 690 mm 32,9 104,3 m 3431,47  

1.1.2.9.21.   

Oplechovanie múrov. atík. nadmuroviek zo zvitkov pozink 

farebný. r.š. 740 mm 39,8 104,3 m 4151,14  

1.1.2.9.22.   

Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva. 

priemer 100 mm 4,98 21 m 104,58  

1.1.2.9.23.   

Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela. 

hákov. rohov. kútov. r.š. 330 mm 5,21 37,6 m 195,9  



1.1.2.9.24.   

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m 150 1 kpl 150  

1.1.2.10.  765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 478,91 1 478,91  

1.1.2.10.1.   

Čistenie strešnej krytiny vláknocementovej. asfaltovej. 

sklolaminátovej vapkou od machu a inej vegetácie. sklon 

strechy do 45° 2,03 221,14 m2 448,91  

1.1.2.10.2.   

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 

m 30 1 kpl 30  

1.1.2.11.  766 Konštrukcie stolárske 20295,67 1 20295,67  

1.1.2.11.1.   

Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO 

páskami (expanzná) 4,82 298,6 m 1439,25  

1.1.2.11.2.   

Komprimovaná PUR páska Bloco 600 1-2x15 mm/20 m. pre 

okenné a fasádne konštrukcie. ALLMEDIA 0,39 313,53 m 122,28  

1.1.2.11.3.   

Plastové okno jednokrídlové OS. vxš 600x600 mm. izolačné 

dvojsklo. 6 komorový profil 87,2 2 ks 174,4  

1.1.2.11.4.   

Plastové okno dvojkrídlové OS+O. vxš 1500x1500 mm. 

izolačné dvojsklo. 6 komorový profil 270,12 7 ks 1890,84  

1.1.2.11.5.   

Plastové okno dvojkrídlové OS+O. vxš 1500x1500 mm. s 

rozšíreným stredovým stĺpikom. izolačné dvojsklo. 6 

komorový profil 260,1 1 ks 260,1  

1.1.2.11.6.   

Plastové okno dvojkrídlové OS+O. vxš 1500x1200 mm. 

izolačné dvojsklo. 6 komorový profil 279,2 2 ks 558,4  

1.1.2.11.7.   

Plastové okno dvojkrídlové OS+O. vxš 1500x1200 mm. 

izolačné dvojsklo. 6 komorový profil s vetracou mriežkou 270,2 1 ks 270,2  

1.1.2.11.8.   

Plastové okno jednokrídlové OS. vxš 900x900 mm. izolačné 

dvojsklo. 6 komorový profil 131,13 10 ks 1311,3  

1.1.2.11.9.   

Plastové okno dvojkrídlové OS+O. vxš 1300x1900 mm. 

izolačné dvojsklo. 6 komorový profil 328,89 4 ks 1315,56  

1.1.2.11.10.   

Plastové okno dvojkrídlové P. vxš 1300x2200 mm. izolačné 

dvojsklo. 6 komorový profil 310,2 16 ks 4963,2  

1.1.2.11.11.   

Plastové okno dvojkrídlové OS+O. vxš 1300x2200 mm. 

izolačné dvojsklo. 6 komorový profil 351,9 8 ks 2815,2  

1.1.2.11.12.   

Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových 

dverí s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná) 5,56 27,42 m 152,46  

1.1.2.11.13.   

Komprimovaná PUR páska Bloco 600 1-2x15 mm/20 m. pre 

okenné a fasádne konštrukcie. ALLMEDIA 0,51 28,791 m 14,68  

1.1.2.11.14.   

Dvojkrídlové vchodové dvere plastové otváravé. vxš 

2050x1450 mm 445 1 ks 445  

1.1.2.11.15.   

Dvojkrídlové vchodové dvere plastové otváravé. vxš 

2050x1230 mm 380 2 ks 760  

1.1.2.11.16.   

Dvojkrídlové vchodové dvere plastové otváravé. vxš 

2050x1600 mm 500 1 ks 500  

1.1.2.11.17.   

Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do 

kovovej bezpečnostnej zárubne 28,1 2 ks 56,2  

1.1.2.11.18.   

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 

900x1970 mm. požiarna výplň DTD. SK certifikát. CPL lamino 

0.2 mm 185 1 ks 185  

1.1.2.11.19.   

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 

1450x1970 mm. požiarna výplň DTD. SK certifikát. CPL lamino 

0.2 mm 380 1 ks 380  

1.1.2.11.20.   

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania 17,9 18 ks 322,2  

1.1.2.11.21.   

Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez 

brúsený 18,9 18 ks 340,2  

1.1.2.11.22.   

Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm. výplň DTD 

doska. povrch fólia. plné 74,8 18 ks 1346,4  

1.1.2.11.23.   

Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 

poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania 35,2 2 ks 70,4  

1.1.2.11.24.   

Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez 

brúsený 19,9 4 ks 79,6  

1.1.2.11.25.   

Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm. výplň DTD 

doska. povrch CPL laminát. mechanicky odolné plné 103,2 4 ks 412,8  

1.1.2.11.26.   

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 

6 do 12 m 110 1 kpl 110  

1.1.2.12.  767 Konštrukcie doplnkové kovové 30122,97 1 30122,97  

1.1.2.12.1.   

Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva. s hmotnosťou 1 

metra zábradlia do 20 kg 3,87 7,2 m 27,86  

1.1.2.12.2.   

Zábradlie pre vozičkárov. horizontálneň rebrovanie bez 

výplne. výška do 1200 mm. kotvenie do podlhy. madlo. 

exteriérové 32,2 7,2 m 231,84  

1.1.2.12.3.   

Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s 

viditeľným spojom na OK. hrúbky do 100 mm 19,2 547 m2 10502,4  

1.1.2.12.4.   

Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PIR stenový 

štandardný oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 100 mm 27,2 547 m2 14878,4  

1.1.2.12.5.   Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou 10,8 9,66 m 104,33  

1.1.2.12.6.   Montáž ochranného koša zváraním 5,55 5,43 m 30,14  

1.1.2.12.7.   

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m 1 1 kpl 1  

1.1.2.12.8.   Dodávka požiarneho rebríka s ochranným košom 200 9,66 m 1932  

1.1.2.12.9.   

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 

jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg.  -0.00100t 1,61 1500 kg 2415  

1.1.2.13.  771 Podlahy z dlaždíc 2527,59 1 2527,59  

1.1.2.13.1.   Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm 2,71 4,22 m 11,44  

1.1.2.13.2.   Sokel keramický. lxvxhr 298x72x8 mm 2,8 14,348 ks 40,17  

1.1.2.13.3.   

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 

mm 14,3 70,76 m2 1011,87  

1.1.2.13.4.   

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom. lxv 300x300 

mm. viacfarebné 18,9 72,175 m2 1364,11  

1.1.2.13.5.   

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 

12 m 100 1 kpl 100  

1.1.2.14.  775 Podlahy vlysové a parketové 4251,21 1 4251,21  

1.1.2.14.1.   

Demontáž drevených podláh vlysových. mozaikových. 

parketových. pribíjaných. vrátane líšt -0.0150t 6,9 610,32 m2 4211,21  

1.1.2.14.2.   

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m 40 1 kpl 40  

1.1.2.15.  776 Podlahy povlakové 9137,65 1 9137,65  

1.1.2.15.1.   Lepenie podlahových líšt soklových 2,58 144,04 m 371,62  

1.1.2.15.2.   

Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC podlahoviny 

hrúbky do 5 mm 1,8 145,48 m 261,86  



1.1.2.15.3.   

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených 

bez podložky.  -0.00100t 2,35 267,2 m2 627,92  

1.1.2.15.4.   Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov 7,51 267,2 m2 2006,67  

1.1.2.15.5.   Podlaha PVC homogénna protišmyková. hrúbka do 2.5 mm 21,2 275,216 m2 5834,58  

1.1.2.15.6.   

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 

do 12 m 35 1 kpl 35  

1.1.2.16.  781 Obklady 5212,45 1 5212,45  

1.1.2.16.1.   

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 

tmelu veľ. 200x250 mm 17,5 190,911 m2 3340,94  

1.1.2.16.2.   Obkladačky keramické lxvxhr 198x248x6.8 mm 9,2 194,729 m2 1791,51  

1.1.2.16.3.   

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 

do 12 m 80 1 kpl 80  

1.1.2.17.  783 Nátery 10831,67 1 10831,67  

1.1.2.17.1.   

Syntetický náter - M42 na pozinkovaný plech. štvorvrstvový. s 

maskou 15,2 712,61 m2 10831,67  

1.1.2.18.  784 Maľby 8254,22 1 8254,22  

1.1.2.18.1.   Odstránenie malieb obrúsením a oprášením. výšky do 3.80 m 0,45 374,12 m2 168,35  

1.1.2.18.2.   Oblepenie vypínačov. zásuviek páskou výšky do 3.80 m 0,48 100 ks 48  

1.1.2.18.3.   

Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných. savých podkladov 

výšky do 3.80 m 1,32 975,473 m2 1287,62  

1.1.2.18.4.   

Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 

3.80 m 0,21 975,473 m2 204,85  

1.1.2.18.5.   

Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo 

na schodisku 3,89 1150 m2 4473,5  

1.1.2.18.6.   

Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal. ručne nanášané 

tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný 

podklad výšky nad 3.80 m 2,09 991,341 m2 2071,9  

1.1.3.  M Práce a dodávky M 152363,63 1 152363,63  

1.1.3.1.  20-M Energetik 28626,54 1 28626,54  

1.1.3.1.1.   Materiál 19927,54 1 19927,54  

1.1.3.1.1.1.   Cree Stellar 90°. 4000K. oko. 95W 205,2 30 ks 6156  

1.1.3.1.1.2.   Kotvy pre Cree Stellar do stropu 3,21 30 ks 96,3  

1.1.3.1.1.3.   LED svietidlo 10W Philips/1100lm 13,9 14 ks 194,6  

1.1.3.1.1.4.   LED svietidlo 17W Philips/1900lm 22,9 30 ks 687  

1.1.3.1.1.5.   LED svietidlo 18W ext Rabalux so senzorom 26,21 4 ks 104,84  

1.1.3.1.1.6.   Núdzové svetlo 60 min. 29,21 13 ks 379,73  

1.1.3.1.1.7.   Fibaro Single Switch 2 - 1x2.5kW s meraním 43,2 15 ks 648  

1.1.3.1.1.8.   Fibaro Motion Senzor (multisenzor) 40,8 8 ks 326,4  

1.1.3.1.1.9.   Fibaro HC 3 gateway 447,2 1 ks 447,2  

1.1.3.1.1.10.   Aeotec Multisensor Gen5 51,21 1 ks 51,21  

1.1.3.1.1.11.   Popp Radiátorová hlavica 54,21 29 ks 1572,09  

1.1.3.1.1.12.   Termostat HeatIT Ztemp2 63,21 2 ks 126,42  

1.1.3.1.1.13.   Fibaro senzor plynu CO 73,2 1 ks 73,2  

1.1.3.1.1.14.   Fibaro senzor zatopenia 43,32 1 ks 43,32  

1.1.3.1.1.15.   Popp Dymový so sirénou 10 rokov 73,2 5 ks 366  

1.1.3.1.1.16.   Fibaro Plug. meranie. riadenie 43,21 4 ks 172,84  

1.1.3.1.1.17.   Fakro otváranie okien 235,21 12 ks 2822,52  

1.1.3.1.1.18.   Fibaro senzor dverí 37,21 6 ks 223,26  

1.1.3.1.1.19.   Sensativ senzor okien. 5 rokov 51,2 14 ks 716,8  

1.1.3.1.1.20.   Danalock smart Lock v3 -BLZW 192,21 3 ks 576,63  

1.1.3.1.1.21.   Danalock Keypad v3 78,9 3 ks 236,7  

1.1.3.1.1.22.   Aeotec Siréna 53,21 1 ks 53,21  

1.1.3.1.1.23.   Rack 19´´ 12U.  nástenný. H-600mm 115,21 1 ks 115,21  

1.1.3.1.1.24.   Patch panel 19´´. 24P. FTP 51,21 1 ks 51,21  

1.1.3.1.1.25.   Patch kábel cat5e FTP. 0.5m 1,32 12 ks 15,84  

1.1.3.1.1.26.   IP kamera HikVision 4MP IP67 245,21 5 ks 1226,05  

1.1.3.1.1.27.   IP kamera HikVision 4MP PTZ 189,21 3 ks 567,63  

1.1.3.1.1.28.   Podložka pod kameru 12,9 5 ks 64,5  

1.1.3.1.1.29.   NVR HikVision 7616 328,2 1 ks 328,2  

1.1.3.1.1.30.   HDD Seagate IronWolf 4Tb 89,21 2 ks 178,42  

1.1.3.1.1.31.   Switch HikVision Poe 18P 145,9 1 ks 145,9  

1.1.3.1.1.32.   Prepäťová ochrana Ipbox IP67 51,89 8 ks 415,12  

1.1.3.1.1.33.   UPS RMLI2k03U 189,21 1 ks 189,21  

1.1.3.1.1.34.   Polica 19´´. 450mm 18,98 2 ks 37,96  

1.1.3.1.1.35.   RJ45 FTP drôt konektor 0,32 35 ks 11,2  

1.1.3.1.1.36.   PDU Triton 8x230V 16A. 1U 37,21 1 ks 37,21  

1.1.3.1.1.37.   WiFi router Asus AC1900 99,21 1 ks 99,21  

1.1.3.1.1.38.   Drobný inštalačný materiál 201,2 1 ks 201,2  

1.1.3.1.1.39.   Samsung Galaxy Tab A 10.1" T510 32GB WiFi 169,2 1 ks 169,2  

1.1.3.1.2.   Práce 8699 1 8699  

1.1.3.1.2.1.   Inštalácia Cree Stellar 45 30 ks 1350  

1.1.3.1.2.2.   Inštalácia IP kamier externých 30 5 ks 150  

1.1.3.1.2.3.   Inštalácia IP kamier interných 30 3 ks 90  

1.1.3.1.2.4.   Inštalácia racku na stenu 55 1 ks 55  

1.1.3.1.2.5.   Inštalácia vybavenia racku 20 4 ks 80  

1.1.3.1.2.6.   Inštalácia Fibaro Switch 2 25 14 ks 350  

1.1.3.1.2.7.   Inštalácia Multisenzorov 25 9 ks 225  

1.1.3.1.2.8.   Inštalácia technických svietidiel interných 20 48 ks 960  

1.1.3.1.2.9.   Inštalácia technických svietidiel externých 42 4 ks 168  

1.1.3.1.2.10.   Inštalácia núdzových svietidiel s testom 39 13 ks 507  

1.1.3.1.2.11.   Konfigurácia základná Fibaro HC3 300 1 ks 300  

1.1.3.1.2.12.   Konfigurácia NVR HikVision 300 1 ks 300  

1.1.3.1.2.13.   Inštalácia Otvárania okien Fakro 79 12 ks 948  

1.1.3.1.2.14.   Konfigurácia prvkov Z-wave 12 95 ks 1140  

1.1.3.1.2.15.   Konfigurácia Z-wave siete základná 270 1 ks 270  

1.1.3.1.2.16.   Konfigurácia Danalock smart zámky 42 3 ks 126  

1.1.3.1.2.17.   Konfigurácia IP kamier 30 8 ks 240  

1.1.3.1.2.18.   Konfigurácia UPS 20 1 ks 20  

1.1.3.1.2.19.   Konfigurácia Senzorov Dymu 35 5 ks 175  

1.1.3.1.2.20.   Konfigurácia AP Asus 45 1 ks 45  

1.1.3.1.2.21.   Test osvetlenia. meranie. protokol 100 1 ks 100  

1.1.3.1.2.22.   Vytvorenie projektu skutočného stavu 800 1 ks 800  

1.1.3.1.2.23.   GDPR Smernica ku Kamerovému systému 300 1 ks 300  

1.1.3.2.  21-M Elektromontáže 13844,09 1 13844,09  

1.1.3.2.1.   El. inštalácia - materiál 6607,29 1 6607,29  

1.1.3.2.1.1.   Inštalácia vnútorná 4073,07 1 4073,07  

1.1.3.2.1.1.1.   Jednopól. vypínač 10A.250V ABB Tango 3559-A01345 3,21 13 ks 41,73  

1.1.3.2.1.1.2.   Sériový prepínač 10A.250V ABB Tango 3559-A05345 2,9 7 ks 20,3  

1.1.3.2.1.1.3.   Tlačidlo 1/0 10A.250V ABB Tango 3559-A91345 3,21 6 ks 19,26  

1.1.3.2.1.1.4.   Tlejivka orientačná. oranž. ABB 3916-12221 1,2 6 ks 7,2  

1.1.3.2.1.1.5.   Krytka na vyp.1.6.7 ABB Tango 3558A-A651B 1,2 19 ks 22,8  

1.1.3.2.1.1.6.   Krytka s priezorom na tlač. 1/0 ABB Tango 3558A-A653B 1,6 6 ks 9,6  



1.1.3.2.1.1.7.   Krytka na vyp.5 ABB Tango 3558A-A652B 1,2 7 ks 8,4  

1.1.3.2.1.1.8.   Zásuvka jedn. 10/16A. 250 V. ABB Tango 5518A-A2359 B 3,89 32 ks 124,48  

1.1.3.2.1.1.9.   Rámik ABB Tango 3101-A310B 0,9 58 ks 52,2  

1.1.3.2.1.1.10.   Jednopól. vypínač ABB PRAKTIK 3553-01929 B. V 2,32 1 ks 2,32  

1.1.3.2.1.1.11.   

Zásuvka s krytom 10/16A. 250 V. IP54; ABB VARIANT+ 5518N-

C02510 B 4,32 8 ks 34,56  

1.1.3.2.1.1.12.   Zásuvka 3f. IZG 1653. 400 V. 16 A 9,32 1 ks 9,32  

1.1.3.2.1.1.13.   Krabica prístrojová KPR 68 KA. hl. 66 mm 0,89 58 ks 51,62  

1.1.3.2.1.1.14.   Rozvádzač RS16. len prístr. náplň. v.č. E 8 450 1 ks 450  

1.1.3.2.1.1.15.   Rozvádzač RT. len prístr. náplň. v.č. E 8 360 1 ks 360  

1.1.3.2.1.1.16.   Rozvádzač RK. vrátane prístr. náplne. v.č. E 8 130 1 ks 130  

1.1.3.2.1.1.17.   Tlačidlo "CENTRAL STOP" - zostava (v.č. E 1) 42,2 2 ks 84,4  

1.1.3.2.1.1.18.   Kábel CYKY-O 2x1.5 0,39 85 m 33,15  

1.1.3.2.1.1.19.   Kábel H05RR-F 4x0.75 0,67 50 m 33,5  

1.1.3.2.1.1.20.   Kábel CYKY 3Cx1.5 0,51 660 m 336,6  

1.1.3.2.1.1.21.   Kábel CYKY 3Cx2.5 0,81 200 m 162  

1.1.3.2.1.1.22.   Kábel CYKY 5Cx2.5 1,21 5 m 6,05  

1.1.3.2.1.1.23.   Kábel CYKY 5Cx6 3,21 17 m 54,57  

1.1.3.2.1.1.24.   Kábel 1-CHKE-V 3Cx1.5 1,45 70 m 101,5  

1.1.3.2.1.1.25.   Rúrka elinšt. PVC ohybná 16. 061203 0,2 200 m 40  

1.1.3.2.1.1.26.   Rúrka elinšt. PVC ohybná 20. 061204 0,32 100 m 32  

1.1.3.2.1.1.27.   Káblový žľab  JUPITER KZI 35x50x0.75_S 4,89 135 m 660,15  

1.1.3.2.1.1.28.   Svorka KSV_GMT 0,32 84 ks 26,88  

1.1.3.2.1.1.29.   Vodivé spojenie žľabov NSM 6x10_ZNCR 0,62 84 ks 52,08  

1.1.3.2.1.1.30.   Veko káblového žľabu  V 50_S 2,32 130 m 301,6  

1.1.3.2.1.1.31.   Úchyt veka VU_GMT 0,35 260 ks 91  

1.1.3.2.1.1.32.   Držiak ľahký na stenu DLN 100_S 2,4 13 ks 31,2  

1.1.3.2.1.1.33.   Držiak do trapézových stropov DSOS 8 2,2 80 ks 176  

1.1.3.2.1.1.34.   Záves vonkajší ZVNE 50_S 5,6 80 ks 448  

1.1.3.2.1.1.35.   Závitová tyč ZT8 1,2 8 m 9,6  

1.1.3.2.1.1.36.   Spojovacia matica MZ8 0,2 80 ks 16  

1.1.3.2.1.1.37.   Koncovka K 35x50_S 2,3 6 ks 13,8  

1.1.3.2.1.1.38.   Krabica KSK100 3,2 6 ks 19,2  

1.1.3.2.1.2.   Doplnkové pospájanie na HUP 302,68 1 302,68  

1.1.3.2.1.2.1.   Prípojnica pot. vyrovnania. OBO 1801 20,2 3 ks 60,6  

1.1.3.2.1.2.2.   Rúrka PVC monoflex 16 0,41 65 m 26,65  

1.1.3.2.1.2.3.   Vodič CYY 4 mm2 0,45 50 m 22,5  

1.1.3.2.1.2.4.   Vodič CYY 6 mm2 0,67 50 m 33,5  

1.1.3.2.1.2.5.   Vodič CYY žz 10 mm2 1,21 100 m 121  

1.1.3.2.1.2.6.   Svorka na potrubie 1,45 8 ks 11,6  

1.1.3.2.1.2.7.   Svorka "Bernard" 0,67 18 ks 12,06  

1.1.3.2.1.2.8.   Pásik Cu ku svorke "Bernard" ZS16/10 m 14,77 1 ks 14,77  

1.1.3.2.1.3.   Bleskozvod vonkajší (v.č. E 4. E 5) 1731,54 1 1731,54  

1.1.3.2.1.3.1.   Zvodová tyč JP 20 9,98 1 ks 9,98  

1.1.3.2.1.3.2.   Zvodová tyč JP 10 5,89 2 ks 11,78  

1.1.3.2.1.3.3.   Zvodová tyč JP 15 8,21 4 ks 32,84  

1.1.3.2.1.3.4.   Betónový podstavec k JP O330. 17 kg; ZIN 1000304 9,78 2 ks 19,56  

1.1.3.2.1.3.5.   Držiak zvodovej tyče do muriva s plat. DJ1 1,45 8 ks 11,6  

1.1.3.2.1.3.6.   Drôt FeZn fí 8 mm 1,21 105 kg 127,05  

1.1.3.2.1.3.7.   Drôt FeZn fí 10 mm 1,32 15 kg 19,8  

1.1.3.2.1.3.8.   Drôt AlMgSi fí 8 mm 4,65 12 kg 55,8  

1.1.3.2.1.3.9.   Podperka vedenia na trap. plech DEHN 223020 4,25 230 ks 977,5  

1.1.3.2.1.3.10.   Podpera vedenia DEHNgrip 297120. lepiaca 5,9 40 ks 236  

1.1.3.2.1.3.11.   Svorka SJ 01m OB 1,99 2 ks 3,98  

1.1.3.2.1.3.12.   Svorka SUP univ. na potrubie; ZIN f615112 0,65 2 ks 1,3  

1.1.3.2.1.3.13.   Pásik nerezový; L=1 m; ZIN f615111/1 0,65 2 ks 1,3  

1.1.3.2.1.3.14.   Oddeľovacia tyč plast.; L=1 m; ZIN f615120/1 4 2 ks 8  

1.1.3.2.1.3.15.   Svorka SJ 01 1,23 17 ks 20,91  

1.1.3.2.1.3.16.   Svorka SO 1,45 4 ks 5,8  

1.1.3.2.1.3.17.   Svorka SK 1,26 8 ks 10,08  

1.1.3.2.1.3.18.   Svorka SS 0,87 58 ks 50,46  

1.1.3.2.1.3.19.   Svorka SZ 1,23 10 ks 12,3  

1.1.3.2.1.3.20.   Podperka vedenia PV 17-4 0,87 30 ks 26,1  

1.1.3.2.1.3.21.   Ochranný uholník OU 6,2 10 ks 62  

1.1.3.2.1.3.22.   Držiak ochr. uholníka do muriva DOU kl.3 1,32 20 ks 26,4  

1.1.3.2.1.3.23.   Označovací štítok 0,1 10 ks 1  

1.1.3.2.1.4.   Ostatné 500 1 500  

1.1.3.2.1.4.1.   Doprava 3.6% 300 1 kpl 300  

1.1.3.2.1.4.2.   Pom. Materiál 3% 200 1 kpl 200  

1.1.3.2.2.   El. inštalácia - montáž 7236,8 1 7236,8  

1.1.3.2.2.1.   Inštalácia vnútorná 4314,56 1 4314,56  

1.1.3.2.2.1.1.   Spínač polozapustený 1pól.. vr. zapoj. 1,89 19 ks 35,91  

1.1.3.2.2.1.2.   Spínač polozapustený 2pól.. vr. zapoj..5 2,32 7 ks 16,24  

1.1.3.2.2.1.3.   Zásuvka polozapustená. priebežná montáž. vr. zapoj. 4,45 32 ks 142,4  

1.1.3.2.2.1.4.   Spínač nástenný vonkajší 1pól.. vr. zapoj. 5,87 1 ks 5,87  

1.1.3.2.2.1.5.   Zásuvka nástenná 16 A. v krabici pre vonk. prostredie 6,54 8 ks 52,32  

1.1.3.2.2.1.6.   Zásuvka nástenná 3f. 4,23 1 ks 4,23  

1.1.3.2.2.1.7.   Krabica KP prístrojová bez zapojenia 1,34 58 ks 77,72  

1.1.3.2.2.1.8.   Krabica odbočná s viečko a svork.. vrátane zapojenia 8,54 6 ks 51,24  

1.1.3.2.2.1.9.   Chránič 2P. s nadprúdovou ochranou 6,34 3 ks 19,02  

1.1.3.2.2.1.10.   Chránič 4P. 25...80 A 5,67 3 ks 17,01  

1.1.3.2.2.1.11.   Montáž ističa 1pól. do 63 A 3,89 34 ks 132,26  

1.1.3.2.2.1.12.   Montáž ističa 3pól. do 63 A 7,43 2 ks 14,86  

1.1.3.2.2.1.13.   Montáž spínača 3pól. do 125 A 6,23 3 ks 18,69  

1.1.3.2.2.1.14.   Montáž zvodiča prepätia tr. B+C 5,56 2 ks 11,12  

1.1.3.2.2.1.15.   Úpravy rozvádzačov RS16 a RT (demontáž prístrojov) 13,78 12 hzs 165,36  

1.1.3.2.2.1.16.   Montáž rozvádzača. ocep do 50 kg 25,54 1 ks 25,54  

1.1.3.2.2.1.17.   Montáž a zapojenie havarijného tlačidla 12,89 2 ks 25,78  

1.1.3.2.2.1.18.   Montáž prietokového ohrievača 15,32 6 hzs 91,92  

1.1.3.2.2.1.19.   Kábel Cu 4x0.75 pevne 0,43 50 m 21,5  

1.1.3.2.2.1.20.   Kábel CYKY 2x1.5 pevne 0,76 85 m 64,6  

1.1.3.2.2.1.21.   Kábel CYKY 3x1.5 pevne 0,76 660 m 501,6  

1.1.3.2.2.1.22.   Kábel CYKY 3x2.5 pevne 0,78 200 m 156  

1.1.3.2.2.1.23.   Kábel CYKY 5x2.5 pevne 0,82 5 m 4,1  

1.1.3.2.2.1.24.   Kábel CYKY 5x6 pevne 1,32 17 m 22,44  

1.1.3.2.2.1.25.   Kábelový žľab vrátane veka a podpier 7,89 135 m 1065,15  

1.1.3.2.2.1.26.   Uloženie PVC rúrky voľne 1,02 300 m 306  

1.1.3.2.2.1.27.   Ukončenie vodičov do 16 mm2 1,32 105 ks 138,6  

1.1.3.2.2.1.28.   Vyrezanie rýh v stene hl.2cm š.4cm fréz. 3,9 160 m 624  

1.1.3.2.2.1.29.   -   "    -. v strope 4,55 60 m 273  

1.1.3.2.2.1.30.   Demontáž jestv. inštalácie 14,38 16 hzs 230,08  

1.1.3.2.2.2.   Doplnkové pospájanie na HUP 369,19 1 369,19  

1.1.3.2.2.2.1.   Svorkovnica ochranná 12,2 3 ks 36,6  



1.1.3.2.2.2.2.   Svorka na potrubie 3,89 26 ks 101,14  

1.1.3.2.2.2.3.   Vodič CYY 4 voľne 0,28 50 m 14  

1.1.3.2.2.2.4.   Vodič CYY 6 voľne 0,38 50 m 19  

1.1.3.2.2.2.5.   Vodič CYY 10 voľne 0,41 100 m 41  

1.1.3.2.2.2.6.   Ukončenie vodičov do 16 mm2 1,21 45 ks 54,45  

1.1.3.2.2.2.7.   Uloženie PVC rúrky voľne 1,03 100 m 103  

1.1.3.2.2.3.   Bleskozvod vonkajší (v.č. E 4. E 5) 2103,05 1 2103,05  

1.1.3.2.2.3.1.   Zachytávacia tyč s osadením 5,21 7 ks 36,47  

1.1.3.2.2.3.2.   Podstavec zachytávacej tyče 14,3 2 ks 28,6  

1.1.3.2.2.3.3.   Držiak zvodovej tyče DJ1 7,21 8 ks 57,68  

1.1.3.2.2.3.4.   Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu 2,56 330 m 844,8  

1.1.3.2.2.3.5.   Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi D10 1,32 25 m 33  

1.1.3.2.2.3.6.   Podpera vedenia na plechovej streche 1,89 230 ks 434,7  

1.1.3.2.2.3.7.   Podpera vedenia na zateplenej fasáde 2,1 70 ks 147  

1.1.3.2.2.3.8.   Svorka SJ 2,9 17 ks 49,3  

1.1.3.2.2.3.9.   Svorka SK 1,1 8 ks 8,8  

1.1.3.2.2.3.10.   Svorka SO 1,21 4 ks 4,84  

1.1.3.2.2.3.11.   Svorka SS 1,21 58 ks 70,18  

1.1.3.2.2.3.12.   Svorka SZ 2,89 10 ks 28,9  

1.1.3.2.2.3.13.   Svorka SUP k OB 2,1 2 ks 4,2  

1.1.3.2.2.3.14.   Ochranný uholník OU 9,98 10 ks 99,8  

1.1.3.2.2.3.15.   Držiak ochranného uholníka DOU 5,21 20 ks 104,2  

1.1.3.2.2.3.16.   Označenie zvodov štítkami 2,89 10 ks 28,9  

1.1.3.2.2.3.17.   Demontáž jestv. bleskozvodu 15,21 8 hzs 121,68  

1.1.3.2.2.4.   Ostatné 450 1 450  

1.1.3.2.2.4.1.   PPV 6% 400 1 kpl 400  

1.1.3.2.2.4.2.   Presun 1% 50 1 kpl 50  

1.1.3.3.  43-M Montáž oceľových konštrukcií 109893 1 109893  

1.1.3.3.1.   

Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - stĺp 2xC360 

s kotviacou platňou. 14+14 ks 1 10987 kg 10987  

1.1.3.3.2.   

Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - stĺp 2xC360 s 

kotviacou platňou. dĺžka 8.08 a 6.92 m. 14+14 ks 2,5 10987 kg 27467,5  

1.1.3.3.3.   

Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - pultový 

väzník. 14 ks 1 10633 kg 10633  

1.1.3.3.4.   

Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - pultový väzník. dĺžka 

18.8 m. 14 ks 2,5 10633 kg 26582,5  

1.1.3.3.5.   

Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - strešná 

väznica Z150 1 2738 kg 2738  

1.1.3.3.6.   

Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - strešná väznica 

Z150. dĺžka 526.5 m 2,5 2738 kg 6845  

1.1.3.3.7.   

Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - stuženie 

stien z profilov C100 1 2100 kg 2100  

1.1.3.3.8.   

Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - stuženie stien z 

profilov C100 2,5 2100 kg 5250  

1.1.3.3.9.   

Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - rám pre 

dvere z profilov C170 a C100 1 90 kg 90  

1.1.3.3.10.   

Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - rám pre dvere z 

profilov C170 a C100. dĺžka 6.9 m. 1ks 2,5 90 kg 225  

1.1.3.3.11.   

Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - rám pre 

okná z profilov C170 a C100. 28 ks 1 2890 kg 2890  

1.1.3.3.12.   

Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - rám pre okná z 

profilov C170 a C100. dĺžka 7.94 m. 28 ks 2,5 2890 kg 7225  

1.1.3.3.13.   

Montáž oceľ. konštrukcie z tenkostenn. profilov - podhľadový 

profilov Z150 1 1960 kg 1960  

1.1.3.3.14.   

Oceľ. konštrukcia z tenkostenn. profilov - podhľadový profil 

Z150. dĺžka 490 m 2,5 1960 kg 4900  

1.1.4.  OST Ostatné 91264,43 1 91264,43  

1.1.4.1.   Vybavenie telocvične vrátane podlahy 91264,43 1 91264,43  

1.1.4.1.1.   PRÁCE A DODÁVKY PSV 91264,43 1 91264,43  

1.1.4.1.1.1.  767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 91264,43 1 91264,43  

1.1.4.1.1.1.1.   

Montáž montážných puzdier do podlahy volejbalového 

ihriska pomocou vrtnej súpravy do existujúcej podlahy v 

hlbke do 50cm. s následným izolovaním proti vlhkosti 250 6 kus 1500  

1.1.4.1.1.1.2.   

Prof.hlinikové oválne stĺpy s mechan.vnútorným pnutím a 

pohodlné nastavenie siete 106-250cm a jej pnutia so spätnou 

brzdou.medzinárodná norma .FIVB. Profil stĺpov 70x120 mm. 

Kľuka schovaná v stĺpe. 590 2 kpl. 1180  

1.1.4.1.1.1.3.   Volejbalová sieť turnajová. spevnená zo 4 strán 84 2 ks 168  

1.1.4.1.1.1.4.   

Ochranné puzdro volejbalových stĺpov. zapínanie na suchý 

zips. Puzdro je vyhotovené na hliníkový profil 70x120 mm 200 2 pár 400  

1.1.4.1.1.1.5.   

Rozhodcovské stanovisko na volejbal. vrátane ochranného 

krytu na rozhodcovské stanovisko 722 1 kpl 722  

1.1.4.1.1.1.6.   

Montážne puzdro k uchyteniu hlinikového stĺpu. pre uloženie 

do betonovej podkladnej vrtvy podlahy telocvične . profil 

stĺpov 70x120 cm 25 6 kus 150  

1.1.4.1.1.1.7.   

Kryt montáž.puzdra s rámom a vekom do hál s umelým alebo 

dreveným povrchom. systém magnetickej uzávery. na puzdrá 

volejbalových stĺpov s profilom 70x120 cm 40 6 kus 240  

1.1.4.1.1.1.8.   

Montáž basketbalovej konštrukcie sklopnej s napínacín 

zariadením vyrábenej na mieru 390 2 kus 780  

1.1.4.1.1.1.9.   

Profesionálna basketbalová obruč Presmatic. sklopná. s 

pružinovým piestom a bezhákovým spôsobom uchytenia 

siete. cert.bezpečnosti. vrátane basketbalovej sietky Anti 

Whip. hr. šnúry 6 mm 120 2 kus 240  

1.1.4.1.1.1.10.   

Basket.doska profesionálna. rozmer 105x180cm. vyrobená z 

akrylového skla s hrúbkou 10 mm. Doska je uložená v 

kovovom ráme. v súlade s normami. certifikát bezpečnosti. 400 2 kus 800  

1.1.4.1.1.1.11.   

Ochrana dolnej časti basketbalovej dosky sklo-akrylovej 

vyrobená z odolnej peny 110 2 ks 220  

1.1.4.1.1.1.12.   

Mechanizmu na reguláciu umožňuje ľahko a rýchlo meniť 

výšku obruče v rozmedzí od 260 - 305 cm. Tento 

mechanizmus sa ovláda manuálne. otáčaním regulačnej 

skrutky. 220 2 ks 440  

1.1.4.1.1.1.13.   

Basketbalová konštrukcia sklopná s napínacím zariadením. 

skladaná na bok k stene. ukotvená do steny alebo stĺpa . 

Dlžka ramena L = 550 cm.  Certifikát bezpečnosti . 1200 1 ks 1200  

1.1.4.1.1.1.14.   

Basketbalová konštrukcia sklopná. skladaná do boku k stene. 

upevnená na 2 stĺpoch. rameno do 550 cm. certifikát 

bezpečnosti 1500 1 ks 1500  

1.1.4.1.1.1.15.   Montáž basketbalovej konštrukcie na stenu alebo stĺp 250 4 ks 1000  

1.1.4.1.1.1.16.   

Basketbalová konštrukcia s ramenom do 120cm. ukotvená do 

steny alebo stĺpa. certifikát bezpečnosti 200 4 ks 800  



1.1.4.1.1.1.17.   

Basketbalová doska tréningová. epoxidová. rozmer 90x120 

cm. uložená v železnom ráme. certifikát bezpečnosti 180 4 ks 720  

1.1.4.1.1.1.18.   

Basketbalová obruč pevná. posilnená 5 mm plechom. 

certifikát bezpečnosti. vrátane basketbalovej sieťky. hr. šnúry 

5 mm 48 4 ks 192  

1.1.4.1.1.1.19.   

Mechanizmu na reguláciu umožňuje ľahko a rýchlo meniť 

výšku obruče v rozmedzí od 260 - 305 cm. Tento 

mechanizmus sa ovláda manuálne. otáčaním regulačnej 

skrutky. 200 4 ks 800  

1.1.4.1.1.1.20.   

Montáž montážného  púzdra hrazdy pomocou vrtnej súpravy 

do existujúcej podlahy v hlbke do 50cm. s následným 

izolovaním proti vlhkosti a montáž ramena hradzy do steny 250 1 kus 250  

1.1.4.1.1.1.21.   Montážne puzdro na stĺp hrazdy 30 1 kus 30  

1.1.4.1.1.1.22.   

Gymnastická hrazda 1-pole.montovaná na stenu.regulácia 

výšky každých 10cm.certifikát bezpečnosti 550 1 kpl 550  

1.1.4.1.1.1.23.   Kryt montážného puzdra hrazdy  . magnetický systém uzáveru 42 1 kus 42  

1.1.4.1.1.1.24.   

Montáž konštrukcie gymnastických kruhov na stenu 

telocvične 240 1 ks 240  

1.1.4.1.1.1.25.   

Oceľová konštrukcia na upevnenie gymnastických kruhov. 

vrátane 2 pásov a 2 kruhov 1000 1 kpl 1000  

1.1.4.1.1.1.26.   Montáž hádzanárskych bránok do podlahy telocvične 230 1 pár 230  

1.1.4.1.1.1.27.   

Hádzanárske bránky profesionálne. hliníkové. so skladacími 

ramenami. rozmer 2x3 m. certifikát bezpečnosti. Hlavný rám 

je vyrobený z hliníka 80x80 mm. zadná konštrukcia bránky je z 

pozinkovanej oceľovej rúrky 35 mm. 850 1 pár 850  

1.1.4.1.1.1.28.   

Zostava skrutiek a tanierových matíc na ukotvenie bránky do 

podlahy. Sada je vyrobená pre montáž bránok do športových 

hál a telocviční 40 1 kpl 40  

1.1.4.1.1.1.29.   

Sieť do hádzanárskej bránky bez sieťky proti odrazu. hrúbka 

šnúry 4 mm 100 1 pár 100  

1.1.4.1.1.1.30.   

Montáž ochranných sietí na štítové steny . kotvenie do stien 

telocvične prípadne balkóna. oproti tribúne. rozmer 18.88 x 

5.80 m 4 109,504 m2 438,02  

1.1.4.1.1.1.31.   

Ochranné siete PP ( polypropilén ). oko  5/5 .hrúbka 3mm. 

farba biela. rozmer 18.88 x 5.80 m 5 109,504 m2 547,52  

1.1.4.1.1.1.32.   

Montáž ochranných sietí na okná v telocvični. rozmer 37.61 x 

1.5 m (na obe strany telocvične) 4 112,83 m2 451,32  

1.1.4.1.1.1.33.   

Ochranné siete PP ( polypropilén ). oko  5/5 .hrúbka 3mm. 

farba biela. 18.88 x 5.80 m (na obe strany telocvične) 5,5 112,83 m2 620,57  

1.1.4.1.1.1.34.   

Demontáž a spätná montáž existujúcich konštrukcií na 

zavesenie lán a tyčí na šplh 350 1 kompl 350  

1.1.4.1.1.1.35.   

Renovácia existujúcich konštrukcií na zavesenie lán a tyčí na 

šplh 180 1 kompl 180  

1.1.4.1.1.1.36.   Demontáž a spätná montáž existujúcich ribstolov 330 1 kompl 330  

1.1.4.1.1.1.37.   Renovácia existujúcich ribstolov 250 1 kompl 250  

1.1.4.1.1.1.38.   

Florbalová brána profesionálna so sieťou. rozmer 160x115 

cm 120 2 ks 240  

1.1.4.1.1.1.39.   

Florbalové mantinely. rozmer 24x14 m. súčasťou je prepravný 

a skladovací vozík. farba biela 3800 1 kpl 3800  

1.1.4.1.1.1.40.   Montáž plastových sedadiel do betónových stupňov 4 44 ks 176  

1.1.4.1.1.1.41.   

Plastové sedadlo na tribúnu s vysokou opierkou. výška 32 cm. 

monolitické. farba zo základnej RAL palety 16 44 ks 704  

1.1.4.1.1.1.42.   

Lavička s plastovými sedadlami s vysokou opierkou. 5 sedadiel 

na lavičke 190 6 ks 1140  

1.1.4.1.1.1.43.   Montáž časomiery 190 1 ks 190  

1.1.4.1.1.1.44.   

Časomiera Multisport Professional. Svetelná tabuľa 

ROZMERY: 400x200x5 cm HMOTNOSŤ: 52 kg. +16 kg SKÓRE: 0 

- 199. výška číslic: 25 cm 0 - 9. výška číslic: 18 cm - čas 

odpočítavania nahor alebo nadol (presnosť 1/100 v poslednej 

minúte). TIME OUT. automatick 300 1 ks 300  

1.1.4.1.1.1.45.   

Stolík pre časomeračov. Dĺžka 150 cm. výška 75 cm. hĺbka 60 

cm. Je vybavený 4 kolieskami s blokáciou. Čalúnenie z imitácie 

kože. Inštalácia predných krytov stola. 5200 1 ks 5200  

1.1.4.1.1.1.46.   

D + M športová podlaha. zloženie: parotesná fólia. hrúbka 0.2 

mm - 2 vrstvy

rozstup slepej podlahy (os-os) 115 cm z dosiek s rozmermi 

90x20 mm na trámoch s rozmermi 90x20 mm usporiadaných 

krížovo s rozstupom (os-os) 50 cm. všetko na nivelačných 

blokoch vy 75 635 m2 47625  

1.1.4.1.1.1.47.   

Maľovanie čiar na športy: hádzaná. basketbal. volejbal (3x). 

florbal 3 776 bm 2328  

1.1.4.1.1.1.48.   

D + M drevený obklad na steny telocvične - obklad smrek PD 

28x146. kotviaci materiál. doprava 55 182 m2 10010  

1.1.5.  VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 500 1 500  

1.1.5.1.   

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 

vytyčovacej siete. vytýčenie staveniska. staveb. objektu 500 1 kpl 500  



Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA ** Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec *

Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične Spojenej školy. Bijacovce 1

1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)

1.1. Zateplenie obv. plášťa a stav. úpravy telocvične SŠ Bijacovce

1.1.1. Práce a dodávky HSV

1.1.1.1. Zemné práce 31 51

1.1.1.2. Zakladanie 52 62

1.1.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 63 103

1.1.1.4. Vodorovné konštrukcie 104 174

1.1.1.5. Komunikácie 175 215

1.1.1.6. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie 216 236

1.1.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 30

1.1.1.8. Presun hmôt HSV 1 236

1.1.2. Práce a dodávky PSV

1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti 63 103

1.1.2.2. Izolácie striech. povlakové krytiny 216 236

1.1.2.3. Izolácie tepelné 216 256

1.1.2.4. Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1.1.2.4.1. 01 - Odberné plynové zariadenie

1.1.2.4.1.1. Práce a dodávky PSV

1.1.2.4.1.1.1. Zemné práce 31 51

1.1.2.4.1.1.2. Komunikácie 61 101

1.1.2.4.1.1.3. Zdravotechnika - plynovod 61 101

1.1.2.4.1.1.4. Konštrukcie doplnkové kovové 104 174

1.1.2.4.1.1.5. Dokončovacie práce - nátery 255 265

1.1.2.4.1.2. Práce a dodávky M

1.1.2.4.1.2.1. Revízie 260 265

1.1.2.5. Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

1.1.2.5.1. Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 255 265

1.1.2.5.2. 02 - Vodovodná prípojka

1.1.2.5.2.1. Vodovodná prípojka

1.1.2.5.2.1.1. Zemné práce 31 51

1.1.2.5.2.1.2. Komunikácie 61 101

1.1.2.5.2.1.3. Rúrové vedenie 61 101

1.1.2.5.2.2. Práce a dodávky M

1.1.2.5.2.2.1. Montáže potrubia 61 101

1.1.2.5.3. 03 - Požiarny vodovod

1.1.2.5.3.1. Vodovodná prípojka

1.1.2.5.3.1.1. Zemné práce 31 51

1.1.2.5.3.1.2. Komunikácie 61 101

1.1.2.5.3.1.3. Rúrové vedenie 61 101

1.1.2.5.3.2. Práce a dodávky M

1.1.2.5.3.2.1. Montáže potrubia 61 101

1.1.2.5.4. 04 - Kanalizačná prípojka

1.1.2.5.4.1. Práce a dodávky HSV

1.1.2.5.4.1.1. Zemné práce 31 51

1.1.2.5.4.1.2. Vodorovné konštrukcie 61 101

1.1.2.5.4.1.3. Rúrové vedenie 61 101

1.1.2.5.5. 05 - Dažďová kanalizácia

1.1.2.5.5.1. Práce a dodávky HSV

1.1.2.5.5.1.1. Zemné práce 31 51

1.1.2.5.5.1.2. Rúrové vedenie 61 101

1.1.2.5.6. 06 - Vodovod

1.1.2.5.6.1. Práce a dodávky PSV

1.1.2.5.6.1.1. Zemné práce 31 51

1.1.2.5.6.1.2. Komunikácie 61 101

1.1.2.5.6.1.3. Rúrové vedenie 61 101

1.1.2.5.6.1.4. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 104 174

1.1.2.5.6.1.5. Zdravotechnika - zariaď. predmety 255 265

1.1.2.5.7. 07 -Kanalizácia

1.1.2.5.7.1. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 31 51

1.1.2.6. Ústredné kúrenie - kotolne

1.1.2.6.1. Práce a dodávky HSV

1.1.2.6.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 30

1.1.2.6.2. Práce a dodávky PSV

1.1.2.6.2.1. Izolácie tepelné 216 236

1.1.2.6.2.2. Ústredné kúrenie. kotolne 61 101

1.1.2.6.2.3. Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie 61 101

1.1.2.6.2.4. Ústredné kúrenie. armatúry. 61 101

1.1.2.6.2.5. Ústredné kúrenie. vykurov. telesá 175 215

1.1.2.6.2.6. Ostatné 216 236

1.1.2.6.2.7. Konštrukcie doplnkové kovové 104 174

1.1.2.7. Konštrukcie tesárske 104 174

1.1.2.8. Konštrukcie - drevostavby 104 174

1.1.2.9. Konštrukcie klampiarske 175 215

1.1.2.10. Konštrukcie - krytiny tvrdé 175 215

1.1.2.11. Konštrukcie stolárske 175 215

1.1.2.12. Konštrukcie doplnkové kovové 104 174

1.1.2.13. Podlahy z dlaždíc 216 236

1.1.2.14. Podlahy vlysové a parketové 216 236

1.1.2.15. Podlahy povlakové 216 236

1.1.2.16. Obklady 216 236

1.1.2.17. Nátery 237 257

1.1.2.18. Maľby 237 257

1.1.3. Práce a dodávky M

1.1.3.1. Energetik 31 261

1.1.3.2. Elektromontáže 31 261

1.1.3.3. Montáž oceľových konštrukcií 31 261

1.1.4. Ostatné

1.1.4.1. Vybavenie telocvične vrátane podlahy

1.1.4.1.1. PRÁCE A DODÁVKY PSV

1.1.4.1.1.1. Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 31 261

Vysvetlenie:

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa 

plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procusu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, 

technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok -  Koniec), ktoré sa nazmestia 

do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.  



KoopQí atív«i
Vienna Insur a nc e Gr o up

POISTNÝ CERTIFIKÁT

Poistná zmluva 6614114579

Poisťovateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group, Stefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Poistený: BLScom, s.r.o.
Hlavna 84, 040 01 Košice

Predmet poistenia: Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistné riziká: Zodpovednosť za škodu

Územný rozsah: SR

Poistná suma: 1 000 000,00 EUR

Spoluúčasť: 10%/300,00 EUR

Účinnosť zmluvy: Poistná zmluva č. 6514114579 je uzatvorená na dobu 
určitú, a to od 6.7.2021 do 7.7.2022

V Košiciach: 22. 09. 2021

Vystavil: Jarmila Tamášová, 6750777
Kooperativa poisťovňa,a. s
Vienna Insurance Group
E-mail: tamasova@koop.sk

v. r.



Príloha č. 5a k návrhu zmluvy:

Zhotovíte!’ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

a) subdodávateľ: HESTA, spol. s.r.o., Jilemnického 8770/3D, 080 01 Prešov

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno 
alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

b) 0,1 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky spočíva v zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa 
technickej normy STN 733134:2014

d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotovíte!’ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke 
predložil).

1. Zhotovíte!’ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch 
uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto 
článku tejto zmluvy, je zhotovíte!’ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) 
pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné 
meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia).

b)............... ....  % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet
subdodávok

c) Predmet subdodávky 

d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle
zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline



Príloha č. 5b k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

a) subdodávateľ: RACIOTHERM, Javorinská 20, 080 01 Prešov

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno 
alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

b) 0,01 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky vykonávanie činnosti odborné prehliadky, skúšky, opravy a údržba, 
rekonštrukcia, montáž do funkčného celku vyhradených technických zariadení plynových, 
tlakových a elektrických.

d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke 
predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch 
uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto 
článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) 
pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné 
meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia).

b)............... ..... % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet
subdodávok

c) Predmet subdodávky 

d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle
zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline



Príloha č. 5c k návrhu zmluvy:

Zhotovíte!’ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

a) subdodávateľ: BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C 971 01 Prievidza.

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno 
alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

b) 0,01 % podiel zákazky, ktoiý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky autorizovaný bezpečnostný technik v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.

d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotovíte!’ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke 
predložil).

1. Zhotovíte!’ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch 
uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto 
článku tejto zmluvy, je zhotovíte!’ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) 
pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné 
meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia).

b)............... ..... % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet
subdodávok

c) Predmet subdodávky 

d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle
zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline



TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * Typ pracovníka ** Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** Pracovná pozícia **** Počet pracovníkov ***** Začiatok ****** Koniec ****** Počet hodín spolu *******

1.1.2.6.2.3. Ústredné kúrenie. 

rozvodné potrubie

Klúčový 

odborník

5. Revízny technik, technické zariadenie plynové -v zmysle 

zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 

508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent

plynár 1

61 101

320

1.1.2.6.2.4. Ústredné kúrenie. 

armatúry.

Klúčový 

odborník

5. Revízny technik, technické zariadenie plynové -v zmysle 

zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 

508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent

plynár 1

61 101

320

1.1.2.6.2.5. Ústredné kúrenie. 

vykurov. telesá

Klúčový 

odborník

5. Revízny technik, technické zariadenie plynové -v zmysle 

zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 

508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent

plynár 1

175 215

320

1.1.2.6.2.6. Ostatné Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

vodič 1 216 236 160

1.1.2.6.2.7. Konštrukcie 

doplnkové kovové

Klúčový 

odborník

31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou 

sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 

050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent

zvárač 1

104 174

560

1.1.2.7. Konštrukcie tesárske Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

alebo ekvivalent

vodič 1

104 174

560

1.1.2.8. Konštrukcie - drevostavby Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

alebo ekvivalent

vodič 1

104 174

560

1.1.2.9. Konštrukcie klampiarske Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

alebo ekvivalent

vodič 1

175 215

320

1.1.2.10. Konštrukcie - krytiny 

tvrdé

Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

alebo ekvivalent

vodič 1

175 215

320

1.1.2.11. Konštrukcie stolárske Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

alebo ekvivalent

vodič 1

175 215

320

1.1.2.12. Konštrukcie doplnkové 

kovové

Klúčový 

odborník

31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou 

sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 

050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent

zvárač 1

104 174

560

1.1.2.13. Podlahy z dlaždíc Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

alebo ekvivalent

vodič 1

216 236

160

1.1.2.14. Podlahy vlysové a 

parketové

Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

alebo ekvivalent

vodič 1

216 236

160

1.1.2.15. Podlahy povlakové Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

alebo ekvivalent

vodič 1

216 236

160

1.1.2.16. Obklady Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

alebo ekvivalent

vodič 1

216 236

160

1.1.2.17. Nátery Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

alebo ekvivalent

vodič 1

237 257

160

1.1.2.18. Maľby Klúčový 

odborník

37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 

8/2009 v platnom znení  v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, 

alebo ekvivalent

vodič 1

237 257

160

1.1.3.1. Energetik Klúčový 

odborník

2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. 

v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo 

ekvivalent

elektrikár 1

31 261

1840

1.1.3.2. Elektromontáže Klúčový 

odborník

2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. 

v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo 

ekvivalent

elektrikár 1

31 261

1840

1.1.3.3. Montáž oceľových 

konštrukcií

Klúčový 

odborník

31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou 

sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 

050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent

zvárač 1

31 261

1840

1.1.4.1.1.1. Konštrukcie doplnk. 

kovové stavebné

Klúčový 

odborník

31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou 

sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 

050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent

zvárač 1

31 261

1840

1.1.4.1.1.1. Konštrukcie doplnk. 

kovové stavebné

klúčový 

odborník

ABT 1 31 261 1840

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci



TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * Názov  a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** Počet  *** Začiatok **** Koniec **** Celkový počet hodín ***** Z toho počet hodín s obsluhou ******

1.1.1.1. Zemné práce Motorové vozidlo nad 3,5t 1 31 51 80 60

1.1.1.2. Zakladanie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 52 62 40 30

1.1.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie AKU razový uťahovač 3
63 103

480 400

1.1.1.4. Vodorovné konštrukcie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 104 174 280 260

1.1.1.5. Komunikácie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 175 215 320 280

1.1.1.6. Úpravy povrchov. podlahy. 

osadenie

Miešadlo 3
216 236

240 200

1.1.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-

búranie

AKU razový uťahovač 3
1 30

360 320

1.1.1.8. Presun hmôt HSV Motorové vozidlo nad 3,5t 1 1 236 236 160

1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti Motorové vozidlo nad 3,5t 1 63 103 160 120

1.1.2.2. Izolácie striech. povlakové 

krytiny

Motorové vozidlo nad 3,5t 1 216 236 80 60

1.1.2.3. Izolácie tepelné Motorové vozidlo nad 3,5t 1 216 256 160 120

1.1.2.4.1.1.1. Zemné práce Motorové vozidlo nad 3,5t 1 31 51 80 60

1.1.2.4.1.1.2. Komunikácie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.4.1.1.3. Zdravotechnika - 

plynovod

vŕtačka 1
61 101

160 120

1.1.2.4.1.1.4. Konštrukcie doplnkové 

kovové

Zváračka 1
104 174

280 200

1.1.2.4.1.1.5. Dokončovacie práce - 

nátery

Miešadlo 3
255 265

40 30

1.1.2.4.1.2.1. Revízie Merač napätia vrátane príslušenstva 1 260 265 20 10

1.1.2.5.1. Zdravotechnika - 

zariaďovacie predmety

Motorové vozidlo nad 3,5t 1
255 265

40 20

1.1.2.5.2.1.1. Zemné práce Motorové vozidlo nad 3,5t 1 31 51 80 30

1.1.2.5.2.1.2. Komunikácie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.5.2.1.3. Rúrové vedenie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.5.2.2.1. Montáže potrubia Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.5.3.1.1. Zemné práce Motorové vozidlo nad 3,5t 1 31 51 80 60

1.1.2.5.3.1.2. Komunikácie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.5.3.1.3. Rúrové vedenie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.5.3.2.1. Montáže potrubia Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.5.4.1.1. Zemné práce Motorové vozidlo nad 3,5t 1 31 51 80 60

1.1.2.5.4.1.2. Vodorovné konštrukcie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.5.4.1.3. Rúrové vedenie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.5.5.1.1. Zemné práce Motorové vozidlo nad 3,5t 1 31 51 80 60

1.1.2.5.5.1.2. Rúrové vedenie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.5.6.1.1. Zemné práce Motorové vozidlo nad 3,5t 1 31 51 80 60

1.1.2.5.6.1.2. Komunikácie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.5.6.1.3. Rúrové vedenie Motorové vozidlo nad 3,5t 1 61 101 160 120

1.1.2.5.6.1.4. Zdravotechnika - 

vnútorný vodovod

Motorové vozidlo nad 3,5t 1
104 174

280 240

1.1.2.5.6.1.5. Zdravotechnika - zariaď. 

predmety

Motorové vozidlo nad 3,5t 1
255 265

40 30

1.1.2.5.7.1. Zdravotech. vnútorná 

kanalizácia

Motorové vozidlo nad 3,5t 1
31 51

80 60

1.1.2.6.1.1. Ostatné konštrukcie a 

práce-búranie

Motorové vozidlo nad 3,5t 1
1 30

120 100

1.1.2.6.2.1. Izolácie tepelné Miešadlo 3 216 236 80 60

1.1.2.6.2.2. Ústredné kúrenie. kotolne zváračka potrubia 1
61 101

160 120

1.1.2.6.2.3. Ústredné kúrenie. 

rozvodné potrubie

zváračka potrubia 1
61 101

160 120

1.1.2.6.2.4. Ústredné kúrenie. 

armatúry.

zváračka potrubia 1
61 101

160 120

1.1.2.6.2.5. Ústredné kúrenie. vykurov. 

telesá

zváračka potrubia 1
175 215

160 120

1.1.2.6.2.6. Ostatné Motorové vozidlo nad 3,5t 1 216 236 80 60

1.1.2.6.2.7. Konštrukcie doplnkové 

kovové

Zváračka 1
104 174

280 200

1.1.2.7. Konštrukcie tesárske Motorové vozidlo nad 3,5t 1 104 174 280 200

1.1.2.8. Konštrukcie - drevostavby Motorové vozidlo nad 3,5t 1 104 174 280 200

1.1.2.9. Konštrukcie klampiarske Motorové vozidlo nad 3,5t 1 175 215 160 120

1.1.2.10. Konštrukcie - krytiny tvrdé Motorové vozidlo nad 3,5t 1 175 215 160 120

1.1.2.11. Konštrukcie stolárske Motorové vozidlo nad 3,5t 1 175 215 160 120

1.1.2.12. Konštrukcie doplnkové 

kovové

Zváračka 1
104 174

280 200

1.1.2.13. Podlahy z dlaždíc Motorové vozidlo nad 3,5t 1 216 236 80 60

1.1.2.14. Podlahy vlysové a parketové Motorové vozidlo nad 3,5t 1
216 236

80 60

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a 

zariadenia



TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * Názov  a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** Počet  *** Začiatok **** Koniec **** Celkový počet hodín ***** Z toho počet hodín s obsluhou ******

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a 

zariadenia

1.1.2.15. Podlahy povlakové Motorové vozidlo nad 3,5t 1 216 236 80 60

1.1.2.16. Obklady Motorové vozidlo nad 3,5t 1 216 236 80 60

1.1.2.17. Nátery Motorové vozidlo nad 3,5t 1 237 257 80 60

1.1.2.18. Maľby Motorové vozidlo nad 3,5t 1 237 257 80 60

1.1.3.1. Energetik AKU razový uťahovač 1 31 261 920 720

1.1.3.2. Elektromontáže Fréza 1 31 261 920 720

1.1.3.3. Montáž oceľových konštrukcií Zváračka 1
31 261

920 720

1.1.4.1.1.1. Konštrukcie doplnk. kovové 

stavebné

Zváračka 1
31 261

800 680

1.1.4.1.1.1. Konštrukcie doplnk. kovové 

stavebné

Motorové vozidlo nad 3,5t 1
31 261

800 680
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