
 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:   Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca:  PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
IČO:     37870475 
DIČ:                          2021626332  
Kontaktná osoba:   Ing. Martin Brodňanský , projektový manažér 
Kontakt:    051 7081322 
Bankové spojenie:                        Štátna pokladnica 
Číslo účtu (IBAN):                        SK55 8180 0000 0070 0040 1500 
Bankové spojenie pre depozit:          Štátna pokladnica 
Číslo účtu (IBAN):                            SK02 8180 0000 0070 0051 9242 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ:   EURO-ŠTUKONZ a.s.,  
Sídlo:     Podunajská 23, 821 06 Bratislava 
Registrácia:    OR Os BA I, odd. Sa, vl. č. vl. č. 5975/B 
Štatutárny zástupca:   PaedDr. Miroslav Gabriš, predseda predstavenstva 
Oprávnený rokovať vo veciach 
- zmluvných:   Naďa Mifkovičová 
- technických:   Riaditeľ projektu  
IČO:    35 972 297 
DIČ:     2022116206 
IČ DPH:    SK 2022116206 
Kontaktná osoba:   Naďa Mifkovičová 
Kontakt:    eurostukonz@slovanet.sk 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s.       
Číslo účtu (IBAN):   SK44 0200 0000 0021 1445 0551 

 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
1.3 Zmluvné strany uzatvárajú  na stavebnú akciu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ 
Svit“  zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie 
pri prevádzke verejných budov. 
 

Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 858/2018/DI 



 

1.4 Podmienkou uzatvorenia  tejto Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinnosť 
zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 10% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový 
účet objednávateľa uvedený v záhlaví  Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje zložiť depozit  najneskôr do 3 dní od  doručenia výzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo 
strany objednávateľa. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a 
finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade  porušenia zmluvných povinností  zo 
strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle  tejto 
Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá  nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný 
nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. 
Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do 
konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela a odstránení 
závad, ktoré bránia užívaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas 
trvania  zmluvného vzťahu. 
Za depozit sa považuje aj banková záruka, na ktorú sa vzťahujú rovnaké podmienky ako v prípade 
zloženia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy. 
 

 
Článok II. 

Predmet plnenia 
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“, a to  

• podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, 
• podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú 
cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy. 
 
2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer. 

 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ešte pred začiatkom realizácie diela si na svoje náklady dá 
vypracovať ďalší stupeň projektovej dokumentácie – t.j. projekt pre realizáciu stavby a odovzdá 
ju objednávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
 

Článok III. 
Čas plnenia 

 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.  
 
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:  
3.2.1. Dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.  
3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska.  
3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích 
osôb do 10 dní odo dňa prevzatia projektu pre realizáciu stavby v zmysle článku II. bodu 2.4. tejto 
zmluvy. 
3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v 
priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v 
termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska. 



 

 
3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 
 

Článok IV. 
Cena diela 

 
4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.  
4.1.1. Cena za dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.  
4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného 
dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  
 
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:  
 
Cena celkom bez DPH : 1.155.341,60  EUR  
DPH 20% :      231.068,32    EUR  
Cena celkom s DPH :   1.386.409,92  EUR   
 
4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním 
diela. 
4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od 
dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.  
4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska. 
 

 
Článok V. 

Platobné podmienky 
 
5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, 
vystavených po prestavaní aspoň 40 % z ceny diela, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle 
objednávateľovi po splnení týchto podmienok:  
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných 
prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou 
skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.  
5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a autorizuje 
objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác 
chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.  
 
5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 6 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude 
obsahovať minimálne tieto údaje:  
 
 
 

• číslo faktúry, resp. daňového dokladu,  
• označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,  
• IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,  



 

• označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,  
• miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,  
• číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,  
• zdaniteľné obdobie,  
• deň odoslania a deň splatnosti faktúry,  
• fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,  
• pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,  
• prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.  

 
5.2.1. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené chyby a nedorobky, 
faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny 
objednávateľ uhradí do 60 dní po podpísaní zápisnice o odstránení chýb a nedorobkov.  
5.2.2. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 
5.2.3. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. 
Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela. Konečnú 
faktúru za vykonané dielo zhotoviteľ vystaví v hodnote aspoň 5 % z ceny diela. 
 
5.3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa 
považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa. 
 
5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
 

 
Článok VI. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 
 
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu 
stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.  
 
6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených 
výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za 
chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.  
6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ.  
 
6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ 
povinnosť bezplatného odstránenia chyby.  
 
6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
 
6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za 
prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ 
môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.  
 



 

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, 
musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.  
 
6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, 
zistené počas záručnej doby, odstraňovať.  
 
6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení, a to písomnou formou.  
 
6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, 
najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri 
reklamačnom konaní. 
 
6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela 
v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa 
článku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.  
 
6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, 
zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku k zmluve na náklady 
objednávateľa.  
 
6.12. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 
551 až 552 Obchodného zákonníka. 
 

 
Článok VII. 

Vykonanie diela 
 
7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.  
 
7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody 
a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.  
 
7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú 
oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností.  
7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného 
prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať 



 

existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti 
únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia. 
7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré 
vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú 
likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností 
separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na 
recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.  
7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri 
každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s 
užívateľom na svoje náklady. 
 
7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia 
spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 264/1999 Z. z. o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním 
zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce 
realizujú alebo skladujú materiály. 
7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä:  

• oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje  
• prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby  
• kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného 

dohľadu počas realizácie stavby  
• zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných 

prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru  
• zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa 

ktorej sa stavba realizuje  

• kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu  

• kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 
dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy  

• kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými  

• kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu  

• kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ 
doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly 
a pod.)  

• sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a zákonom č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  

• kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií  

• spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby  

• kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov  

• kontrolu vypratania staveniska. 
 



 

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, 
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol 
tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.  
 
7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na 
ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom 
kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom 
pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.  
7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Jaroslava Šifru, osvedčenie o 
vykonaní odbornej skúšky č. 11787. 
 
7.9. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom 
dokončenia diela, uvedeným v článku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy. 
 
7.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:  

• projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitálnej verzii, 
• stavebné denníky,  
• revíznu správu bleskozvodov,  
• doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 47 

stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov,  

• zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),  
• zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté.  

 

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 7.10) znáša 
zhotoviteľ. 
 
7.11. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ 
preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu 
vznikli.  
 
7.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak 
objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.  
7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do 
ich odstránenia.  
 
7.13. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o 
odovzdaní a prevzatí diela.  
 
7.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
 
7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, 
potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  
 
7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na 
zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.  
 



 

7.17. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie 
diela.  
 
7.18. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu. 
  
7.19. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba 

v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok a subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 
2 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný 
voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 
 

7.20. V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol 
v prílohe č. 2 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto 
subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia. Zhotoviteľ objednávateľovi 
spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že subdodávateľ spĺňa 
podmienky osobného postavenia a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené 
kópie týchto dokladov resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa   § 152 zákona 
o verejnom obstarávaní.  Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ 
bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa 
písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa 
doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade: 

 
a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienky osobného postavenia, 
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia, 
c) predloženia neplatných dokladov, 
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií, 
 
 

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení 
objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu 
objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom má objednávateľ 
právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa  tejto ZoD, 
úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie. 

 
Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený 
v prílohe č. 2 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného 
subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. 
V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod 
tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade 
doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto 
subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať 
kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať 
podmienky osobného postavenia. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení 
subdodávateľa predloží doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia od 
subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov 
resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa   § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 
Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu 
objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením 



 

zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene 
subdodávateľa v prípade:  
 
a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie osobného postavenia 
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia 
c) predloženia neplatných dokladov, 
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií, 

 
 
Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení 
objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu 
objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ 
právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa tejto ZoD, úhrady 
za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie. 
 
Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 
subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom 
(uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž 
zariadenia). 
 
Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi 
všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone 
diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za 
včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.  

 
 
7.21. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy. 
 

 
Článok VIII. 

Stavebný denník 
 
8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a 
vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia 
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí 
nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli 
práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.  
 
8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 
vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.  
 
8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre 
vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 



 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty 

 
9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % 
z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.  
 
9.2. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje 
zaplatiť 50,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť.  
 
9.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 
0,03 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 
 
9.4. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku X. bod 10.9. tejto zmluvy, 
objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela 
uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.  
 
9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, 
ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.  
 
9.6. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 
 

 
Článok X. 

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy 
 
10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytli, 
nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.  
 
10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto 
zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.  
 
10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.  
 
10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  

• ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,  
• ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené 

chyby neodstráni v dohodnutých termínoch,  
• ak poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku, určeného na zabezpečenie financovania predmetného 
diela, 

• ak výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, t.j. doručenie správy 
z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku 
neschválil verejné obstarávanie. 
 
 
 



 

10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  
• ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela, a 

to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, 
v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu.  

 
10.6. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za 
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zákonníka a oprávňuje na 
jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.  
 
10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre 
ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.  
 
10.8. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto článku zmluvy, 
vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne 
zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 
 
10.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 
 
10.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto článku zmluvy sú 
najmä:  
a) Poskytovateľ 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 e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ. 
 

 
Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 
 
11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa po splnení odkladacej 
podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, a príjemcom 
pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku predloženej v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly 
verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku. 
 
11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po 
predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov 
podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.  



 

 
11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka.  
 
11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer 
v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je povinný predložiť 
elektronickú verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať 
v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej 
dôjde počas realizácie predmetu zmluvy a Príloha č. 2  – Podiel subdodávok a subdodávateľov. 
 
11.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne 
vlastnoručne podpísali.  
 
11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená.  
 
11.7. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre 
zhotoviteľa.  
 
 
 
V Bratislave, dňa: 24.9.2018     V Prešove, dňa: 17.10.2018 
 
 
 
Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 
 
 
 
 v.r.        v.r. 
........................................     ........................................ 
PaedDr. Miroslav Gabriš,     PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda predstavenstva EURO-ŠTUKONZ a.s.  predseda PSK    
   

 

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe 
(vo formáte MS Excel) 

Príloha č. 2  – Podiel subdodávok a subdodávateľov 
 
 
 
 
 
 
 
Zmluva bola zverejnená dňa: 26.10.2018 
Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 27.10.2018 
 



Názov stavby:  Zníženie energetickej náro čnosti budovy SOŠ Svit

Miesto: Svit

Spracoval: IČO: DIČ:

Stavbyvedúci: Dňa:

Cena celkom bez DPH

DPH

Cena celkom s DPH

Objednávate ľ: Zhotovite ľ: Projektant:

TATRY-PROJEKTA s.r.o

IČO DIČ IČO DIČ IČO DIČ

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

                   Rekapitulácia nákladov pod ľa hláv v EUR
                  Náklady na Náklady investi čnej výstavby Náklady z Celkové

stavebná časť technolog. časť celkom inv. prostredia náklady

Rekapitulácia nákladov stavby   

  III. Stavebné objekty   1 155 341,60 1 155 341,60 1  155 341,60

    ZRN   1 035 041,67 1 035 041,67 1 035 041,67

      HSV-montáž z rozpočtu   416 838,33 416 838,33 416 838,33

      HSV-dodávka z rozpočtu   16 254,64 16 254,64 16 254,64

      PSV-montáž z rozpočtu   136 561,17 136 561,17 136 561,17

      PSV-dodávka z rozpočtu   452 919,94 452 919,94 452 919,94

      M-montáž z rozpočtu   7 174,21 7 174,21 7 174,21

      M-nosný materiál z rozpočtu   68,78 68,78 68,78

      DSO 01.2 Ústredné vykurovanie   27 826,63 27 826,63 27 826,63

61 518,59 61 518,59 61 518,59

30 954,71 30 954,71 30 954,71

    HZS z rozpočtu   5 224,60 5 224,60 5 224,60

Súhrnný rozpo čet stavby

      DSO 01.3 Modernizácia 
vnútorného osvetlenia   

      DSO 01.4 Inštalácia 
fotoelektrických panelov   

1 155 341,60

231 068,32

1 386 409,92



Stavba:    Zníženie energetickej náro čnosti budovy SOŠ Svit

Objekt:   DSO 01 .1 .1  Stavebné riešenie- zateplenie pláš ťa

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Svit Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   255 484,31

2 Zakladanie   288,53

1 274313612 Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25   m3 3,026 95,35 288,53

6,305*1,2*0,4   3,026

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 014,80

2 310239411
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maltu cementovú   

m3 1,913 189,73 362,95

5,885*1,3*0,25   1,913

3 311273115
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-350 
PDK Lambda+, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)   

m3 4,386 148,62 651,85

6,3*2,785*0,25   4,386

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   210 141,94

4 612421663
Vnútorná omietka vápennocementová stien PCI, ručné 
spracovanie Pecicret HK 02 jednovrstvová, hr. 10 mm, zrnit. 
do 0,8 mm   

m2 18,000 8,66 155,88

18   18,000

5 622422521
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. 
stupeň členitosti Ia II -50% štukových   

m2 4,000 8,35 33,40

6 622454521
Oprava vonk.omietok cementových v množstve 
opravovanej plochy do 50% štukových hladených   

m2 555,220 9,70 5 385,63

(133,71+273,82+274,70+119,21+210+99)*0,5   555,220

7 622462552
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová s ryhovanou 
štruktúrou CEMIX  farebná hr.zrna 2,00mm   

m2 1 854,320 13,82 25 626,70

420,32+571,32+442,88+308,80+13,10+13,15+21+45,75+18   1 854,320

8 622464310
Vonkajšia omietka stien mozaikováCemix, ručné miešanie a 
nanášanie, Cemixt Mozaiková omietka   

m2 92,200 19,88 1 832,94

21+5+20+23,1+23,1   92,200

9 623481119
Isover NF 333 doplnenie pre obklad sklotextílnou mriežkou 
s celoplošným prilepením   

m2 1 575,520 5,76 9 075,00

1280+295,52   1 575,520

10 624601161
Tmelenie škár tmelom pre exteriér BOSTIK 2720  (s 
dodaním hmôt) s prierezom 40 x 20 mm   

m 35,000 12,23 428,05

35   35,000

11 625250068
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm Isover  TF 
PROFI - MW   

m2 571,320 33,40 19 082,09

122,75+39,10+122,75+286,72   571,320

12 625250088
Kontaktný zatepľovací systém ostenia CEMIX THER K  
Isover NF 333 bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm   

m2 295,520 25,47 7 526,89

143,80+115,92+17,9+17,9   295,520

Súčet   295,520

13 625250115
Kontaktný zatepľovací CEMIX THERM K izolant Isover 
NF333  bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 180 mm   

m2 1 700,620 43,83 74 538,17

231,70+332,80+266+449,80   1 280,300

157,50+79,59+103,13+80,10   420,320

14 625251120
Zateplenie doskami ISOVERE TF PROFI TF  systém 
CEMIX THER M PLUS hr.180cm bez omietky   

m2 442,880 46,43 20 562,92

166,4+42,84+190,80+42,84   442,880

15 625251120-r
Zateplenie doskami ISOVERE TF PROFI TF  systém 
CEMIX THER M PLUS hr.160cm bez omietky   

m2 326,800 43,68 14 274,62

68,30+172+68,50+18   326,800

16 625251307
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm zateplenie atiky 
grafitový Greywal plus), lepiace kotvy   

m2 253,900 29,23 7 421,50

91,2+93,10+34,8+34,8   253,900

17 625251308
Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm -  zateplenie atiky 
Greywal plus  lepiace kotvy   

m2 133,280 30,86 4 113,02

16,24+16,24+86,8+14   133,280

18 625251437
Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 140 
mm EPS, skrutkovacie kotvy   

m2 95,260 37,06 3 530,34

63+16,11+16,15   95,260

19 3119502010 Tanierová skrutkovacia kotva s izoláciou na povrchu taniera   ks 8 034,000 1,44 11 568,96

? = 0,002 [W/K], ETICS   

20 4125 PUR pena nízkoexpanzná pištoľová 750 ml   ks 20,000 6,34 126,80

21 625991150
Zateplenie doskami soklovými Isover  EPS hr.15cm bez 
omietky   

m2 95,000 33,36 3 169,20

17+17+61   95,000

22 631313661
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 
120 mm   

m3 0,990 114,89 113,74

4,95*0,1*2   0,990

23 632450058
Betónový poter PCI Pericem EBF Speciáll pripojený hr. 40 
mm   

m2 4,950 26,33 130,33

4,95   4,950

24 632450451 Opravný poter CEMIX, oprava schodov   m2 16,000 62,98 1 007,68

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

25 632451671
Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest 
rýchlotuhnúcim polymerom Reparal DUR F hr. 10 mm   

m2 16,000 27,38 438,08

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   41 323,87

26 941941042
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m   

m2 3 210,100 1,97 6 323,90

1207,5+966+655+280+101,6   3 210,100

27 941941842
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m   

m2 3 210,100 1,22 3 916,32

28 941944292
Príplatok za prvý a každý ďalší aj začatý mesiac použitia 
lešenia šírky nad 1 m do 1, 20 m a výšky nad 10 do 30 m   

m2 3 210,100 1,05 3 370,61

29 941944296
Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového šírky nad 1,00 do 1,20 m, 
výšky nad 10 do 30 m   

m2 1 575,520 0,38 598,70

30 941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m   

m2 18,000 5,63 101,34

31 949942101 Stavebný výťah nosnosť do 1000kg   deň 100,000 51,43 5 143,00

32 953941121-R Montáž búdky pre operencov v zateplenej fasáde   ks 6,000 7,31 43,86

33 999999 op Búdka pre operence  z XPS polystyrénu   ks 6,000 41,14 246,84

34 999999 ne Búdka pre netropierov z XPS polystyrénu   ks 6,000 46,28 277,68

35 953941121-R1 Montáž búdky pre netopierov v zateplenej fasáde   ks 6,000 7,31 43,86

36 953945102 Soklový profil SL (hliníkový)   m 280,000 7,38 2 066,40

35+35+70+140   280,000

37 953946131 Soklový profil hr. 0,8 mm SP 180 (hliníkový)   m 127,650 6,80 868,02

38 953995201 Rohová lišta flexibilná (plastová)   m 146,000 2,50 365,00

35+35+38+38   146,000

39 953996121 Dverný a okenný APU profil s integrovanou tkaninou   m 1 480,000 4,69 6 941,20

1480   1 480,000

40 953996151 Armovacia tkanina - R 117 - 145g/m2   m2 1 700,000 4,85 8 245,00

1700   1 700,000

41 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 
150 mm,  -0,19600t   

m2 9,067 2,30 20,85

3,2+1,55+1,55*2,785   9,067

42 968061115 Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t   m 2,400 1,55 3,72

43 968061116
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 
0,012t   

m 5,800 1,96 11,37

44 978036171
Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších 
brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,04500t   

m2 555,000 1,61 893,55

555   555,000

45 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m   m 20,000 26,33 526,60

46 979011202 Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky   m 20,000 2,32 46,40

47 979011232 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m   m 20,000 6,92 138,40

48 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 29,809 11,83 352,64

49 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km   

t 29,809 0,41 12,22

50 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   

t 29,809 25,71 766,39

99 Presun hmôt HSV   2 715,17 k m

51 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   

t 175,967 15,43 2 715,17 243 264,03 12 220,28

PSV Práce a dodávky PSV   133 450,28

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   4 072,69

52 711111431
Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka 
COMBIDIC-K2, tehl. podklad, zvislá   

m2 234,000 17,18 4 020,12

234   234,000

53 711113131
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 
2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej   

m2 3,500 15,02 52,57

762 Konštrukcie tesárske   3 138,93

54 762521104 Ochrana strechy z dosiek a fošien   m2 244,200 3,41 832,72

((30,9*2)+(6,45*2)+6,7)*3   244,200

55 6051017000
Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I 
hr.60-100mm x B=125-190mm   

m3 13,452 171,44 2 306,21

224,2*0,06   13,452

764 Konštrukcie klampiarske   31 112,39

56 764171301
Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP sklon strechy do 
30°   

m2 38,000 29,63 1 125,94

57 764171431 Krytina LINDAB Seamline - záveterná lišta rš. 250 mm   m 6,000 10,47 62,82

58 764311822
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, 
so sklonom do 30st.,  -0,00732t   

m2 38,000 0,99 37,62

59 764321830
Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom 
vrátane podkladového plechu, do 30st. rš 660 mm,  -
0,00520t   

m 70,000 0,75 52,50

60 764332870
Demontáž  atiky múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane 
kryc. plechu  rš 550 mm,  -0,00410t   

m 130,000 0,98 127,40

61 764339810
Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej 
krytine v ploche, so sklonom do 30°  -0,00720t   

m2 35,040 1,68 58,87

62 764351810
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm,  -0,00347t   

m 80,000 0,73 58,40

63 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st.,  -0,00009t   ks 60,000 0,53 31,80

64 764396526
Montáž pripojovacej lišty z titánzinkového TiZn plechu, 
dilatačná r.š. 185 mm   

m 70,000 8,60 602,00

17,5*4   70,000

65 1911334202
Plech titánzinkový WB walzblank (lesklo valcovaný), hr. 
0,70 mm   

m2 12,670 24,03 304,46
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

66 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t   

m 364,000 0,99 360,36

67 764430850
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 500 mm,  -
0,00337t   

m 112,000 1,08 120,96

68 764454801
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 
100 mm,  -0,00226t   

m 11,550 0,62 7,16

69 764456852
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s 
priemerom 75 a 100 mm,  -0,00069t   

ks 7,000 0,86 6,02

70 764711116 Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 400 mm   m 364,000 15,79 5 747,56

364   364,000

71 764711192
Montáž oplechovania parapetov z plechu LINDAB nad r.š. 
330 mm   

m 364,000 14,91 5 427,24

364   364,000

72 764721118 Oplechovanie okapová lišta Lindab rš 650 mm   m 70,000 22,91 1 603,70

73 764731115 Oplechovanie múrov Lindab rš 500 mm   m 112,000 20,52 2 298,24

74 764731117 Oplechovanie atyky Lindab rš 1345 mm   m 130,000 33,19 4 314,70

75 764731117-r Oplechovanie atyky Lindab rš 1170 mm   m 96,000 31,71 3 044,16

76 764731192 Montáž oplechovania múrov cez rš 300 mm   m 112,000 18,37 2 057,44

77 764751112 Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm   m 11,550 26,81 309,66

11,55   11,550

78 764751132 Odpadné rúry Lindab koleno BK D 100 mm   ks 7,000 12,32 86,24

7   7,000

79 764752111 Montáž odpadnej rúry kruhovej rovnej D do 100 mm   m 11,550 17,22 198,89

1,65*7   11,550

80 764752131 Montáž odpadného kolena D do 100 mm   ks 7,000 3,38 23,66

81 764761122
Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 
150 mm   

m 85,000 28,56 2 427,60

82 764761232
Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 
mm   

ks 7,000 14,75 103,25

83 764762111 Montáž žľabov podokapných   m 85,000 5,36 455,60

84 764762113 Montáž čela žľabu podokapného   ks 6,000 1,50 9,00

85 764762131 Montáž kotlíka   ks 7,000 7,02 49,14

767 Konštrukcie doplnkové kovové   1 526,04

86 767662110 Montáž mreží pevných skrutkovaním   m2 41,000 9,53 390,73

41   41,000

87 2860007490 Úprava terajších mreží   ks 12,000 55,26 663,12

0.00035   

88 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t   

kg 358,000 1,27 454,66

89 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   

t 0,462 37,95 17,53

781 Dokon čovacie práce a obklady   93 244,94

90 781731050R
Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových 
pásikov kladených do malty, škár. ASO -FLEXFUGE, veľ. 
240 x 71x10 mm   

m2 1 575,520 21,26 33 495,56 k m

1280+295,52   1 575,520

91 5976498290
Tehlové pásiky CELINA -KLIKER 240x71x10mm vrátane 
rohov a polovíc   

m2 1 607,030 37,18 59 749,38 70 427,11 63 023,17

1575,52 * 1,02   1 607,030

783 Dokon čovacie práce - nátery   333,33

92 783251002
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidechtové 
jednonás. 2x email - 105µm   

m2 41,000 8,13 333,33

784 Dokon čovacie práce - ma ľby   21,96

93 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3, 80 m   

m2 18,000 0,70 12,60

94 784412301
Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 
jemnozrnných povrchov do 3, 80 m   

m2 18,000 0,52 9,36

M Práce a dodávky M   804,54

21-M Elektromontáže   550,38

95 210220102 Úprava bleskozvodu pre osadenie pred zateplovací systém   m 80,000 5,66 452,80

96 3540402900 HR-Podpera PV 01   ks 80,000 0,62 49,60

97 3540406800 HR-Svorka SS   ks 6,400 0,54 3,46

98 210220302
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 
01, 02)   

ks 12,000 2,40 28,80

99 3540408300 HR-Svorka SZ   ks 12,000 1,31 15,72

95-M Revízie   254,16

100 950105001 Bleskozvod  kontrola stavu ochrany pred úderom blesku   zvod 6,000 42,36 254,16

OST Ostatné   493,60

101 HZS000312
Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu 
menej ako 4 hodimy   

hod 40,000 12,34 493,60

Celkom   390 232,73
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Stavba:    Zníženie energetickej náro čnosti budovy SOŠ Svit

Objekt:   DSO 01.1.2 Stavebné riešenie- strecha

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Svit Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   27 961,88

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   27 961,88

1 962032631
Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek 
maltu x,  -1,63300t   

m3 7,135 25,65 183,01

0,63+1,64+1,8+0,6+0,645+1,05+0,77   7,135

2 963051110 Búranie železobetónových čiapok komínov   m3 3,000 113,34 340,02

3 965041441 Búranie ,škvarobetón hr.nad 100 mm   m3 147,600 35,89 5 297,36

1230*0,12   147,600

4 965042141 Búranie  mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm,   m3 61,500 72,24 4 442,76

1230*0,05   61,500

5 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 413,413 11,83 4 890,68

6 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km   

t 413,413 0,41 169,50

7 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   

t 413,000 25,71 10 618,23

8 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   

t 12,300 46,28 569,24 k

9 979093512 Drvenie stavebného odpadu z demolácií   t 413,413 3,51 1 451,08 27 961,88

PSV Práce a dodávky PSV   277 460,18

712 Izolácie striech   57 926,04

10 712290010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   m2 1 280,000 0,63 806,40

11 2353205100
Stierkové izolácie ASODUR-SG2-THIX HELLGRAU, 15 kg 
SCHOMBURG   

kg 1 024,000 15,13 15 493,12

12 712300832
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
dvojvrstvovej,  -0,01000t   

m2 1 280,000 0,67 857,60

13 712370020
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-
P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju   

m2 1 450,000 6,99 10 135,50

14 2833000100
FATRAFOL-S 807 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m 
šedá   

m2 1 667,500 11,45 19 092,88

1450 * 1,15   1 667,500

15 2832990370 Strešná vpusť - priemer 100mm, dĺ.250mm   ks 7,000 8,42 58,94

16 2832990150 PU lepidlo EMFICOL 50134 B, balenie:5kg   kg 1 380,000 8,32 11 481,60

Reaktívne jednozložkové lepidlo na báze polyuretanu.  K lepeniu 
tepelno-izolačných strešných dosiek z minerálnej vlny na akýkoľvek 
podklad (kov, drevo, beton, stávajúce izolácie) a ďalej i k lepeniu 
fólie FATRAFOL 807 na vhodný podklad - vrátane strešných dosiek 
z minerálnej vlny. Aplikačná teplota +5 °C až +30 °C.   

1200 * 1,15   1 380,000

713 Izolácie tepelné   214 906,37

17 713142240
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° puren 
dosky, dvojvrstvová do lepidla   

m2 1 280,000 10,53 13 478,40

18 1178 PUREN FD-L, 100   m2 2 611,200 35,54 92 802,05

1280 * 2,04   2 611,200

19 1179 PUREN FD-L, 120   m2 2 611,200 41,60 108 625,92

1280 * 2,04   2 611,200

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   670,32

20 721233115 Strešný vtok novodurový DN 100   ks 7,000 69,36 485,52

21 721242120
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 
300x155/110   

ks 7,000 22,08 154,56

22 721242803 Demontáž lapača strešných splavenín DN 100,  -0,02113t   ks 7,000 4,32 30,24

764 Konštrukcie klampiarske   3 957,45

23 764171322
Montáž krytiny LINDAB falcovanej Seamline sklon strechy 
do 30°   

m2 26,000 20,55 534,30

24 5537312040
Lindab seamline PLX rš. 670 mm, 350 g/m2, hr. 0,6 mm 
oceľový plech zvitkový   

m2 31,200 17,59 548,81

26 * 1,2   31,200

25 764311822
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, 
so sklonom do 30st.,  -0,00732t   

m2 35,000 0,99 34,65

26 764312822
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, 
do 30st.,  -0,00751t   

m2 1 280,000 1,36 1 740,80

1230+50   1 280,000

27 764331850
Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, 
so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm,  -0,00298t   

m 94,000 0,53 49,82 k m

28 764348813
Dočasné presunutie a spetné uloženie bleskozvodu, sklon 
do 30st.,  -0,00410t   

j 1,000 1 049,07 1 049,07 29 356,86 248 103,32

M Práce a dodávky M   596,53

21-M Elektromontáže   596,53

29 210221000 Docasné premiestnenie bleskozvodu na streche   ks 1,000 596,53 596,53

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HZS Hodinové zú čtovacie sadzby   3 702,00

30 HZS000111 Prenájom drvičky odpadu   hod 200,000 18,51 3 702,00

Celkom   309 720,59
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Stavba:    Zníženie energetickej náro čnosti budovy SOŠ Svit

Objekt:   DSO 01.1.3 Stavebné riešenie - okna

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Svit Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   13 662,39

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   5 752,25

1 612425921
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného hladká   

m2 190,000 10,64 2 021,60

190   190,000

2 6119000980
Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm 
biela, mramor, buk, zlatý dub   

m 165,000 17,64 2 910,60

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškriabaniu a oderu, 
rezané na mieru, celková dĺžka 6m.   

165   165,000

3 648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., 
hmôt, š. nad 200 mm   

m 165,000 4,97 820,05

165   165,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   7 715,43

4 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m   

m2 125,000 3,39 423,75

5 952901110 Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí   m2 374,000 1,37 512,38

6 968061113
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 
5 m2, -0,01600t   

ks 2,000 0,64 1,28

2   2,000

7 968061115 Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t   m 433,120 1,55 671,34

7,36*22   161,920

10,62*20   212,400

4,2*14   58,800

Súčet   433,120

8 968061126
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 
m2, -0,02700t   

ks 2,000 0,93 1,86

2   2,000

9 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t   

m2 10,958 5,83 63,89

1,2*0,6   0,720

00,75*1,95*7   10,238

Súčet   10,958

10 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t   

m2 589,355 4,84 2 852,48

1,3*2,5*170   552,500

1,35*1,95*14   36,855

Súčet   589,355

11 968062357
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy nad 4 m2,  -0,04700t   

m2 96,805 3,86 373,67

5,3*2,8+5,3*5,3   42,930

3,8*2,5*5   47,500

2,55*2,5   6,375

Súčet   96,805

12 968062456
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -
0,06700t   

m2 16,000 4,96 79,36

(2,185*1,920)+(1,1*3,4)+(1,3*3,365)+(1,8*2,05)   16,000

13 968071116
Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,005t   

m 12,600 2,21 27,85

5+7,6   12,600

14 968071126
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 
m2   

ks 2,000 1,14 2,28

15 968072456
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -
0,06300t   

m2 6,690 6,56 43,89

3+3,69   6,690

16 968081113
Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 
5 m2, -0,02000t   

ks 20,000 0,63 12,60

17 968081115 Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t   m 124,000 1,80 223,20

6,2*20   124,000

18 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím   

t 45,131 7,88 355,63

19 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie   

t 45,131 5,52 249,12

20 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m   

t 45,131 7,95 358,79

21 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné   

t 28,114 25,71 722,81

22 6932015010 Armovacia sieťka   m2 190,000 1,13 214,70

23 979089712 Prenájom kontajneru 5 m3   ks 3,000 174,85 524,55

99 Presun hmôt HSV   194,71

24 998011002
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m   

t 8,589 7,24 62,18 k m

25 999281211
Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov 
doterajších objektov výšky do 25 m   

t 8,589 15,43 132,53 10 537,09 3 125,30

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

PSV Práce a dodávky PSV   90 521,22

761 Konštrukcie sklobetónové   74,88

26 761623211 Demontáž sklobetónových okien   m2 4,680 16,00 74,88

1,3*1,8*2   4,680

766 Konštrukcie stolárske   72 392,36

27 766621400
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)   

m 620,400 12,34 7 655,74

618+2,4   620,400

28 2832301220
Tesniaca fólia CX exteriér 180 mm/30 m, pre okenné 
konštrukcie   

m 651,420 1,46 951,07

29 6114123640 B
Plastové okno dvojkrídlové S+O, rozmer 1230x2400 mm 
(vxš) izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový 
profil   

ks 22,000 576,89 12 691,58

30 6114123640-A
Plastové okno dvojkrídlové S+O, rozmer 1230x1800 mm 
(vxš) izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový 
profil   

ks 2,000 455,42 910,84

31 6114123640-C
Plastové okno dvojkrídlové , rozmer 2400x750 mm (vxš) 
izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil   

ks 10,000 370,26 3 702,60

32
6114123640-
C1

Plastové okno dvojkrídlové , rozmer 2400x750 mm (vxš) 
izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil   

ks 8,000 370,26 2 962,08

33 6114123640-D
Plastové okno dvojkrídlové , rozmer 1200x1000 mm (vxš) 
izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil   

ks 2,000 278,72 557,44

34 6114123640-E
Plastové okno dvojkrídlové , rozmer 1200x1000 mm (vxš) 
izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil   

ks 14,000 278,72 3 902,08

35 6114123640-G
Plastové okno jednokrídlové , rozmer 600x600 mm (vxš) 
izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil   

ks 1,000 185,13 185,13

36 6114123640-F
Plastové okno štvorkrídlové , rozmer 2360x2950 mm (vxš) 
izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil   

ks 20,000 1 360,71 27 214,20

37 6114123640-H
Plastové okno dvojkrídlové , rozmer 2360x2950 mm (vxš) 
izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil   

ks 8,000 1 360,71 10 885,68

38 2832301240 Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie   m 651,420 0,68 442,97

39 766641161 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí   m 22,800 7,20 164,16

40 766694980
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1600 mm, -0,003t   

ks 67,000 1,77 118,59

67   67,000

41 766694981
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 
dĺžky nad 1600 mm, -0,006t   

ks 20,000 2,41 48,20

767 Konštrukcie doplnkové kovové   17 923,98

42 767193803 Demontáž žalúzií   ks 42,000 5,80 243,60

43 767641120
Montáž kovového dverového krídla otočného 
dvojkrídlového,  vrátane kovania   

ks 1,000 13,76 13,76

44 5491502040
Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, 
FAB   

ks 1,000 87,42 87,42

45 5534065000
Dvere  vchodové dvojkrídlové kovové zateplené 
1800x2050mm   

ks 1,000 900,97 900,97

46 767644120
Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do 
plastovej zárubne konštrukcie otváravých dvojkrídlových   

ks 3,000 53,28 159,84

47 5534065000
Dvere  vchodové dvojkrídlové plastové presklenné 
1500x2000mm   

ks 1,000 1 049,07 1 049,07

48 5534065400 Dvere  vchodové dvojkrídlové plastové  plné 900x2050mm   ks 1,000 1 018,22 1 018,22

49 55340654001
Dvere  vchodové jednokrídlové plastové presklenné 
1300x3365mm   

ks 1,000 1 529,38 1 529,38

50 767646520 Montáž dverí kovových, vchodových, 1 m obvodu dverí   m 7,700 7,20 55,44

51 767661500 Montáž interierovej žalúzie Standart - 18/25   m2 212,000 4,63 981,56

212   212,000

52 5534313590
Interierová žalúzia hliníková  STANDART biela18/25 - bez 
vedenia   

m2 212,000 23,66 5 015,92

53
7676615000-
siťka

Montáž sieťky na okná proti hmyzu   m2 212,000 6,69 1 418,28

54 54190183700R Sieťka proti hmyzu   m2 212,000 25,71 5 450,52
Originálna kachliarska sieťka s tepelnou odolnosťou do 550°C.  - 
rozmerovo stála + vyššia odolnosť voči vznieteniu, posuvu nití, 
žieravinám, hnilobe... - špeciálna protichemická úprava vlákien 
odoláva agresívnym kachliarskym omietkam - cena za m2, možnosť 
objednania ľubovoľného množstva - balenie (rolka): 50x1m (50m2) - 
rozmer oka: 4x4mm.   

784 Dokon čovacie práce - ma ľby   130,00 k m

55 784452261
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 
nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný  
výšky do 3, 80 m   

m2 250,000 0,52 130,00 11 064,05 79 457,17

Celkom   104 183,61

Strana 2 z 2



Stavba:    Zníženie energetickej náro čnosti budovy SOŠ Svit

Objekt:   DSO 01.1.4 Stavebné riešenie - ostatné

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Svit Dátum:  

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   135 984,39

1 Zemné práce   1 596,30

1 120901121
Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného 
kameňom   

m3 4,750 180,24 856,14

4,75   4,750

2 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   

m3 144,000 5,14 740,16

160*0,9   144,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   149,61

3 311311915 Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 20/25   m3 1,512 98,95 149,61

0,7*0,9*0,15*16   1,512

4 Vodorovné konštrukcie   596,53

4 430321414-R Úprava terajšej rampy pre imobilných   ks 1,000 596,53 596,53

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   123 933,64

5 612462402
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 
prednástrek, krytie 100%   

m2 98,000 7,99 783,02

6 612462413
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova trasová 
omietka WTA, hr. 30 mm   

m2 98,000 22,29 2 184,42

7 612462441
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná 
omietka, hr. 3 mm   

m2 98,000 5,65 553,70

8 612463164
Vnútorná omietka stien tenkovrstvová zo zmesi  
štruktúrovaná jemnozrnná   

m2 2 784,000 10,29 28 647,36

9 625251100
Zateplenie doskami Isover TF Profi systém Cemix  hr.10cm 
bez omietky   

m2 2 784,000 30,87 85 942,08

2324+460   2 784,000

10 627471134 Reprofilácia stropu sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm   m2 8,000 181,19 1 449,52

11 627471153 Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr.30 mm   m2 8,000 104,13 833,04

12 631571001 Násyp z kameniva riečneho   m3 26,600 37,61 1 000,43

190*0,14   26,600

13 631571003 Násyp zo štrkopiesku 16-32   m3 66,500 37,61 2 501,07

0,35*190   66,500

14 632451024 Vyrovnávací poter schodiska vonkajšieho   m2 4,000 9,75 39,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   9 708,31

15 917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z 
betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka   

m 190,000 8,53 1 620,70

190   190,000

16 5921745200 Obrubník betónový ABO 2/828   ks 193,007 4,71 909,06

191,095991717202 * 1,01   193,007

17 941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m   

m2 1 090,000 5,63 6 136,70

18 952902110
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na 
schodišti a na povalách   

m2 1 090,000 0,15 163,50

19 962041314 Búranie priečok z betónu prostého hr.do 120 mm,  -0,20000t   m2 10,080 4,66 46,97

0,7*0,9*16   10,080

20 971033251
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 
450 mm,  -0,01200t   

ks 32,000 6,16 197,12

16*2   32,000

21 978013191
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t   

m2 98,000 2,71 265,58

2,45*40   98,000

22 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím   

t 6,908 7,88 54,44

23 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 6,908 11,83 81,72

24 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m   

t 6,908 7,95 54,92 k m

25 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   

t 6,908 25,71 177,60 135 075,33 909,06

PSV Práce a dodávky PSV   88 049,43

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   3 264,20

26 711111431
Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka 
COMBIDIC-K2, tehl. podklad, zvislá   

m2 190,000 17,18 3 264,20

190*1   190,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   1 208,97

27 721172109
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé - vyvložkovanie 
strešných zvodov   

m 133,000 9,09 1 208,97

7*19   133,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

763 Konštrukcie - drevostavby   14 582,40

37 763168322
SDK obklady KNAUF K254  VZT potrubie, dosky GKF hr. 15 
mm, ochranný uholník   

m 560,000 26,04 14 582,40

560   560,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   6 535,98

28 767162210
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú 
konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg   

m 22,000 34,82 766,04

29 1400002390 Nerez materiál   m 22,000 262,27 5 769,94

769 Montáž vzduchotechnických zariadení   62 293,24

35 769021003 Montáž spiro potrubia DN 125-140   m 560,000 2,63 1 472,80

140*4   560,000

36 4290035027 Spiro potrubie L=1000 mm DN 125   m 560,000 3,53 1 976,80

38 769031123 Montáž komfortnej štrbinovej výustky priemeru 600 mm   ks 64,000 4,03 257,92

4*16   64,000

39 4290047263 Štrbinová výustka KSV -1-0-600 IMOS   ks 64,000 23,75 1 520,00

40 769035093 Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm   ks 64,000 2,52 161,28

4*16   64,000

41 4290047799 Krycia mriežka kruhová KMK 100 IMOS   ks 64,000 5,93 379,52

30 769051066 Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop   ks 16,000 170,84 2 733,44

16   16,000

31 4290017547 Vetracia jednotka s rekuperáciou CLIMOS F 200   ks 15,000 3 234,63 48 519,45

43 4290017547-r Vetracia jednotka s rekuperáciou Novus F 450   ks 1,000 4 170,57 4 170,57

42 998769203
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v 
stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m   

% 611,920 1,80 1 101,46

784 Dokon čovacie práce - ma ľby   164,64 k m

32 784422271
Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na 
jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   

m2 98,000 1,68 164,64 25 713,15 62 336,28

M Práce a dodávky M   5 841,92

21-M Elektromontáže   5 841,92

33 210411001
Montáž vetracej jednotky Climos F 200 a Novus 450- 
vrátane celej elektoinštalácie   

ks 16,000 365,12 5 841,92

16   16,000

HZS Hodinové zú čtovacie sadzby   1 029,00

34 HZS000111
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   

hod 100,000 10,29 1 029,00

Celkom   230 904,74
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Stavba:   Zníženie energetickej náro čnosti budovy SOŠ Svit

Objekt:    SO 01  Škola     DSO 01.2  Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:   Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit 

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Svit Dátum:  

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

PSV PSV   25 975,03

732 Ústredné kúrenie, strojovne   3 901,62

1 732420812
Demontáž čerpadla obehového (do potrubia) do DN 40,  -
0,02100t   

ks 5,000 4,80 24,00

2 732890802
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt strojovní 
vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m   

t 0,105 49,31 5,18

3 732422075
Montáž obehového čerpadla teplovodného do DN 40 rozpon 
do 250 mm výtlak do 18 m   

ks 5,000 10,37 51,85

4 48700000400 Grundfos čerpadlo  MAGNA3 32-100 , 1 x 230 V   ks 5,000 751,83 3 759,15

5 998732202
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 
m   

% 38,400 1,15 44,16

6 998732293
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m   

% 38,400 0,45 17,28

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   212,85

7 733111103
Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
DN 15   

m 14,000 8,07 112,98

8 733113113
Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie 
prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15   

ks 28,000 3,22 90,16

9 733190107 Tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových   m 14,000 0,38 5,32

10 998733203
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 
do 24 m   

% 2,090 1,50 3,14

11 998733293
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m   

% 2,090 0,60 1,25

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   17 972,98

12 734200811
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -
0,00045t   

ks 8,000 0,75 6,00

13 734200812
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do 
G 1,  -0,00110t   

ks 48,000 1,06 50,88

14 734200821 Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 1/2   ks 28,000 2,20 61,60

15 734200822
Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi nad 1/2 do G 
1   

ks 22,000 3,04 66,88

16 734200823
Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi nad 1 do G 
6/4   

ks 7,000 4,13 28,91

17 734890803
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
armatúr do 24m   

t 0,107 44,87 4,80

18 4871001102 Herz priamy ventil  TS-90,  1/2"   ks 14,000 11,60 162,40

19 4871001120
Herz spiatočkový ventil priamy s prednastavením  RL-5,  
1/2"   

ks 14,000 9,22 129,08

20 4871001005
Herz termostatická hlavica v masívnom vyhotovení 
"Herzcules", s nastaviteľným znížením teploty o 10 K   

ks 212,000 29,96 6 351,52

21 4871001200
Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími 
ventilčekmi, DN 15   

ks 4,000 52,47 209,88

22 4871001201
Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími 
ventilčekmi, DN 20   

ks 18,000 57,87 1 041,66

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

23 4871001202
Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími 
ventilčekmi, DN 25   

ks 8,000 65,75 526,00

24 4871001205
Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími 
ventilčekmi, DN 50   

ks 4,000 157,40 629,60

25 4871001206
Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími 
ventilčekmi, DN 65   

ks 1,000 275,64 275,64

26 4871001231
Herz - regulátor tlakovej diferencie 4007, so závitovým 
hrdlom, DN 15   

ks 4,000 148,29 593,16

27 4871001232
Herz - regulátor tlakovej diferencie 4007, so závitovým 
hrdlom, DN 20   

ks 18,000 171,40 3 085,20

28 4871001233
Herz - regulátor tlakovej diferencie 4007, so závitovým 
hrdlom, DN 25   

ks 8,000 197,76 1 582,08

29 4860002012 Guľový kohút závitový  3/4"   ks 4,000 6,82 27,28

30 4860002013 Guľový kohút závitový  1"   ks 18,000 11,35 204,30

31 4860002014 Guľový kohút závitový  5/4"   ks 8,000 16,55 132,40

32 734209135 Vyregulovanie systému, hydronické   súb 1,000 874,23 874,23

33 735000912
Vyregulovanie regulačného ventilu s termostatickým 
ovládaním   

ks 212,000 3,64 771,68

34 734223005 Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 stupačkového   ks 8,000 2,93 23,44

35 734223010 Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového   ks 36,000 3,18 114,48

36 734223020 Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového   ks 16,000 3,52 56,32

37 734223050 Montáž ventilu závitového regulačného G 2 vyvažovacieho   ks 4,000 6,40 25,60

38 734223120
Montáž ventilu závitového termostatického regulačného G 
1/2   

ks 14,000 2,49 34,86

39 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   súb. 212,000 1,28 271,36

40 734209113 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2   ks 14,000 2,37 33,18

41 734209114 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4   ks 4,000 2,92 11,68

42 734209115 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1   ks 18,000 3,19 57,42

43 734209116 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4   ks 8,000 3,81 30,48

44 734209119 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2 1/2   ks 1,000 7,50 7,50

45 734291113
Ostané armatúry, kohútiky plniace a vypúšťacie  normy 13 
7061, PN 1,0/100° C G 1/2   

ks 8,000 5,53 44,24

46 734291114
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st. C G 3/4   

ks 48,000 6,53 313,44

47 998734203 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m   % 178,390 0,30 53,52

48 998734293
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m   

% 178,390 0,45 80,28

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   3 419,14

49 735494811
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 
vykurovacích telies   

m2 1 173,440 0,62 727,53

50 735151821
Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej 
dľžky do 1500 mm,  -0,02493t   

ks 2,000 3,23 6,46

51 735151822
Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej 
dľžky nad 1500 do 2820 mm,  -0,04675t   

ks 12,000 4,22 50,64

52 735890803
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 24m   

t 0,611 51,90 31,71

53 735158120
Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, 
dvojradových a trojradových   

ks 14,000 6,13 85,82

54 735159220
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 
1500mm   

ks 2,000 10,84 21,68

55 735159230
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 
1980mm   

ks 12,000 12,37 148,44

56 4845380750 Vykur. teleso doskové oceľ. KORAD 22K 600x1400   ks 2,000 129,01 258,02

57 4845381000 Vykur. teleso doskové oceľ. KORAD 22K 600x1900   ks 12,000 167,80 2 013,60
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

58 998735203
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 
12 do 24 m   

% 33,440 1,65 55,18

59 998735293
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m   

% 33,440 0,60 20,06

767 Konštrukcie doplnkové kovové   439,74

60 491100001 Uloženie normalizované   kg 20,000 4,22 84,40

61 491100002 Doplnkové konštrukcie   kg 40,000 4,22 168,80

62 767995102
Montáž ostatných atypických  kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg   

kg 60,000 2,99 179,40

63 998767203
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m   

% 4,330 1,10 4,76

64 998767292
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m   

% 4,330 0,55 2,38

783 Dokon čovacie práce - nátery   28,70

65 783224900
Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce jednonásobné   

m2 0,500 4,76 2,38

66 783424340
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm 
dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm   

m 14,000 1,88 26,32

OST Ostatné   1 851,60

001 Ostatné práce   1 851,60

67 HZS-006 Kompletné vyskúšanie   hod 48,000 15,43 740,64

68 HZS-007 Skúšobná prevádzka   hod 72,000 15,43 1 110,96

Celkom   27 826,63

Strana 3 z 3



Výkaz výmer a rozpo čet ELI-Fotovoltika

Objekt:Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit

P.č. Názov produktu
JC Celkom

Fotovoltické zariadenie - materiál
1 Fotovoltický panel AXITEC AC 260 P (polykryštalický) 48,0 ks 190,07 9 123,36

2 Menič FRONIUS SIMO15,0-3-M 2,0 ks 2 503,37 5 006,74

3 MPPT nabíjač 3,0 ks 814,57 2 443,71

4 Rozvádzač 1,0 ks 1 285,63 1 285,63

5 Regulácia Smart Meter 8,0 ks 33,93 271,44

6 Konštrukcia SCHLETTER (Al profil, príchytky, spojovací materiál)* 3,0 sada 2 582,08 7 746,24

7 Solárny kábel 1 x 6 čierny 460,0 m 1,67 768,20

8 Konektor MC4 8,0 pár 7,36 58,88

9 Kábel 1 AYKY 3x240+120 38,0 m 14,36 545,68

10 Istenie pre FV systémy  (poistky, poistkový odpínač)                    4,0 sada 18,67 74,68

11 Optimalizér tieňov (MMU+GW) 1,0 sada 98,23 98,23

12  kábel CYKY-J 5x4 mm  76,0 m 2,03 154,28

13 kábel CYA 6 mm 68,0 m 2,15 146,20

14 chránička FXP (vrátane spojok a príchytiek) 185,0 m 1,48 273,80

15 FeZn 08 mm (guľatina) 25,0 kg 2,15 53,75

16 uzemňovacia svorka SR03 12,0 ks 1,42 17,04

SPOLU - materiál 28 067,86

Fotovoltické zariadenie - montáž, zapojenie a dopra va 
1  Fotovoltarický panel AXITEC AC 260 P (polykryštalický) 48,0 ks 35,17 1 688,16

2 Menič FRONIUS SIMO15,0-3-M 2,0 ks 26,54 53,08

3 MPPT nabíjač 3,0 ks 24,14 72,42

4 Rozvádzač 1,0 ks 26,54 26,54

5 Regulácia Smart Meter 8,0 ks 8,95 71,60

6 Konštrukcia SCHLETTER (Al profil, príchytky, spojovací materiál)* 3,0 sada 17,05 51,15

7 Solárny kábel 1 x 6 čierny 460,0 m 0,59 271,40

8 Konektor MC4 8,0 pár 2,41 19,28

9 Kábel 1 AYKY 3x240+120 38,0 m 3,92 148,96

10 Istenie pre FV systémy  (poistky, poistkový odpínač)                    4,0 sada 8,20 32,80

11 Optimalizér tieňov (MMU+GW) 1,0 sada 26,12 26,12

12  kábel CYKY-J 5x4 mm  76,0 m 0,75 57,00

13 kábel CYA 6 mm 68,0 m 0,38 25,84

14 chránička FXP (vrátane spojok a príchytiek) 185,0 m 1,57 290,45

15 FeZn 08 mm (guľatina) 25,0 kg 0,93 23,25

16 uzemňovacia svorka SR03 12,0 ks 2,40 28,80

SPOLU- montáž 2 886,85

30 954,71

* špecifikácia konštrukcie na samostatnom liste (príloha č.1 k vykazu vymer)

Predmet dodávky: Fotovoltické zariadenie 24,96 Kwp  

Množstvo MJ
Cena bez DPH

Cena celkom
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Príloha č.1 
Technická špecifikácia konštrukcie

Investor:  Školský internát Poprad

Dodávateľ: - podľa výberu investora

Objekt: Školský internát, Karpatská 9, Poprad, PS Č 058 01

Názov po čet MJ jedn.cena spolu

Modulový nosník, hlinikový profil - 4 m 8 ks 22,28 178,24

Hliníkový profil - 6300 mm 8 ks 30,82 246,56

Podpera - plochá strecha Profi U07 (1,5m) 25° 32 ks 25,51 816,32

Sada šikmá priečka 2000 mm - zavetrenie 8 ks 10,16 81,28

Spojka SOLO predmontovaná 8 ks 4,76 38,08

Plastová krytka 16 ks 0,31 4,96

Stredná svorka pre moduly od 31mm 72 ks 4,11 295,92

Koncová svorka 16 ks 3,65 58,40

Šruba M8x35 inbus vnútorný 88 ks 0,18 15,84

Štvorhranná matica M8 DIN557 A4 88 ks 0,13 11,44

Zaskakovací prvok KlikIn pre matku M8 88 ks 0,22 19,36

Šruba M10x25  A2 64 ks 0,16 10,24

Zárubová matica M10 A4 64 ks 0,18 11,52

Záťaž (cca 50kg) 69 ks 7,20 496,80

Kotva M12 70 ks 0,56 39,20

Prepojovací profil 64 m 4,03 257,92

CELKOM 2 582,08
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Stavba:   Zníženie energetickej náro čnosti budovy SOŠ Svit

Objekt:   Škola, DSO 01.3 Modernizácia vnútorného o svetlenia

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum: 

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   61 024,83

21-M Elektromontáže   61 024,83

1 210010501 Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2 x 4   ks 1 515,000 0,50 757,50

2 3450644600 Svorka WAGO 273-112   ks 1 515,000 0,17 257,55

3 210201001
Zapojenie svietidlá IP20, demontáž žiarivky, montáž 
LED trubice, úprava vnútorného zapojenia svietidla   

ks 12,000 10,81 129,72

4 3480571660 LED trubica T8 1200MM studená biela 18W   ks 12,000 27,79 333,48

5 210203040 Montáž a zapojenie stropného LED svietidla   ks 683,000 10,81 7 383,23

6 3480571220 LED svietidlo IP20, 18W, 1750 lumen,   ks 32,000 67,26 2 152,32

7 3480571190 LED svietidlo IP20, 16W, 1440 lumen   ks 16,000 60,27 964,32

8 3480571230 LED svietidlo IP20, 25W, 2539 lumen   ks 123,000 82,09 10 097,07

9 3480571240 LED svietidlo IP20, 35W, 3489  lumen   ks 134,000 94,17 12 618,78

10 3480571250 LED svietidlo IP20, 48W, 4669 lumen   ks 143,000 113,17 16 183,31

11 3480571280 LED svietidlo IP20, 59W, 5849 lumen   ks 57,000 130,62 7 445,34

12 210290821 Demontáž svietidla   ks 505,000 3,05 1 540,25

13 MV Murárske výpomoci   % 637,725 0,44 280,60

14 PM Podružný materiál   % 556,735 0,85 473,22

15 PPV Podiel pridružených výkonov   % 637,725 0,64 408,14

HZS Hodinové zú čtovacie sadzby   493,76

16 HZS000214
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 
4 a menej ako 8 hodín   

hod 32,000 15,43 493,76

Celkom   61 518,59

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  
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Príloha č.2 
 
 
Podiel subdodávok a subdodávateľov 
 
 

 
P.č. Subdodávateľ 

(obchodné 
meno, sídlo 
alebo miesto 
podnikania, 
IČO) 

Kontaktná osoba 
(Meno 
a Priezvisko, 
tel.číslo, email) 

Popis prác 
vykonávaných 
subdodávateľom 
(odkaz na 
stavebný objekt, 
jeho časť, 
prípadne položky) 

Podiel plnenia 
zmluvy v % 
z celkového 
objemu 
stavebných 
prác 

Podiel 
plnenia 
zmluvy vo 
finan. 
vyjadrení 
v EUR bez 
DPH 

1. EURO-BUILDING, 
a.s. 
Podunajská 23 
821 06 Bratislava 
IČO: 35 683 066 

Naďa Mifkovičová  
nmifkovicova@eurobui
lding.sk 
00421 903 720 625 
 

ELI, VZT, ÚVK, 
FOTO - VOLTAIKA 
Stavbyvedúci – Pavol 

Bodnár 

16,33% 188 667,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


