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ZMLUVA O DIELO 
č. ÚVTOSM-82/32-2021 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zmluva“) 
 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých  

 Sídlo:                       Družstevná 1611/2, 038 52  Sučany 

                                 korešpondenčná adresa:  priečinok 29,  036 63 Martin 

 Zastúpený:              plk. PhDr. Michal Hrnčiar - riaditeľ 

 IČO:                        00738361 

 DIČ:                        2020603486 

 Banka:                      

 IBAN:                        

 Osoby oprávnené : 

 rokovať vo veciach zmluvných – plk. PhDr. Michal Hrnčiar, riaditeľ 

 rokovať vo veciach technických –  

 Telef. kontakt:         

 Fax:                       043 / 4 222 586 

 Právna forma organizácie :  

 Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR zriaďovacou listinou 

 číslo GR ZVJS-188/40-2001 zo dňa 31. januára 2001 v znení dodatkov č. 1 až 3. 
                         

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

 a 
 

1.2. Zhotoviteľ:  ERPOS, spol. s r.o. 

Sídlo:   Vendelína Javorku 1609/29 010 01 Žilina 

Zastúpený:              Ing. Ľubomír Gašperec - konateľ 

IČO:                        31588506 

DIČ:                        2020449079 

IČ DPH:                  SK2020449079 

Banka:                       

IBAN:                      

Osoby oprávnené : 

 rokovať vo veciach zmluvných – Ing. Ľubomír Gašperec 

 rokovať vo veciach technických –  

Kontaktné tel. číslo:   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1255/L 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

 



 

 

2 

 

 

II 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie a dodanie diela „Oprava objektu Garáže“ (ďalej len 

„dielo“) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 

038 52 Sučany podľa požiadaviek objednávateľa. Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 k 

tejto zmluve. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené 

dielo odovzdať objednávateľovi. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Nesplnenie týchto povinností objednávateľom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy 

zo strany objednávateľa.   

2.4. Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa predloženou vo verejnom 

obstarávaní a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a stavebnými 

technickými normami. 

2.5. Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela, je možné vykonať iba 

po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

2.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálov, 

zariadení a subdodávok a zhotoviteľ musí na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmeny 

musia byť vykonané písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu nákladov spojených s vyššie 

uvedenou zámenou, vrátane preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie 

pôvodne uvažovaných materiálov, zariadení a subdodávok. 

2.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, 

že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela 

a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela 

potrebné. 

2.8. Nesplnenie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z bodov 2.2., 2.4. a/alebo 2.5. sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.  
 

 

Čl. III 

Spôsob zhotovenia diela 
 

3.1. Pri zhotovovaní diela musí zhotoviteľ dodržiavať účinné všeobecne záväzné právne 

predpisy (osobitne ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

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 v znení neskorších predpisov), 

technické normy, dojednania tejto zmluvy, musí sa riadiť podkladmi objednávateľa, 

zápismi a dohodami zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených rokovať a vyjadreniami 

verejnoprávnych orgánov a organizácií. Dielo nesmie mať žiadne nedostatky brániace 

jeho riadnemu užívaniu. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 48 až § 53 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

pre zabezpečenie realizácie diela použiť len výrobky vhodné pre dané dielo. 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje hodnoverným spôsobom preukázať objednávateľovi potrebné 

vlastnosti zmesí, výrobkov, zariadení a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu v rozsahu 

a v súlade najmä so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
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predpisov a zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to pred ich použitím, ako aj pri 

odovzdaní diela. 

3.4. Zhotoviteľ sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, 

odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné 

ukladanie strojov a zariadení a § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

 

Čl. IV 

Miesto realizácie diela, čas realizácie diela  

a odovzdanie a prevzatie diela 
 

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizácie diela) je Ústav na výkon trestu odňatia 

slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany. 

4.2. Zhotoviteľ je povinný začať s plnením realizácie diela najskôr dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia zmluvy a ukončiť plnenie realizácie diela v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy   

do 45 pracovných dní.  

4.3. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania 

s plnením alebo predĺženia lehoty plnenia podľa bodu 4.2. zmluvy. 

4.4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením diela z dôvodov ležiacich na jeho 

strane viac ako 14 kalendárnych dní alebo neinformuje objednávateľa podľa bodu 4.3. 

tejto zmluvy, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné 

porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

4.5. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela alebo jeho časti v termínoch 

podľa bodu 4.2. tejto zmluvy, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú 

pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 

4.6. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela v zmysle vyššie uvedeného môže 

poskytnúť objednávateľ zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ 

neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. 

4.7. Dielo je zrealizované riadnym zhotovením a odovzdaním diela objednávateľovi v rozsahu 

podľa čl. II zmluvy. Odovzdaním diela sa rozumie osobné odovzdanie diela 

objednávateľovi spolu s potvrdením o prevzatí diela a predložením všetkých dokladov 

súvisiacich s uvedením diela do prevádzky a dokladov podľa bodu 3.3 tejto zmluvy. 

4.8. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 

predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ 

povinný oznámiť objednávateľovi dva pracovné dni vopred. O odovzdaní a prevzatí diela 

spíšu zmluvné strany preberací protokol v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú 

zmluvnú stranu. 
 

 

Čl. V 

Cena diela 
 

5.1. Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa čl. II tejto zmluvy (ďalej len „cena diela“) je 

totožná s cenou predloženou vo verejnom obstarávaní a v súlade s prílohou č. 1 k tejto 

zmluve.  
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5.2. Cena diela je zmluvnými stranami dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

 

Predmet zákazky 

(dielo) 

Zmluvná cena 

bez DPH v € 

DPH v € Zmluvná cena 

s DPH v € 

Oprava objektu Garáže 62 173,71 12 434,74 74 608,45 

 

5.3. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH i s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy a sú v nich 

premietnuté všetky predpokladané zvýšenia vstupných nákladov, ktoré je možne 

pri realizácii diela očakávať. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude 

následne zmluvná cena upravená dodatkom k tejto zmluve. 

5.4. Doklady a dokumentáciu podľa tejto zmluvy, pokiaľ ich cena nie je dohodnutá samostatne 

v tejto zmluve, zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi v rámci celkovej ceny diela 

dohodnutej v bode 5.2. tejto zmluvy. Súčasťou ceny diela sú aj všetky práce a doklady 

súvisiace s uvedením diela do prevádzky, ako aj  všetky práce a doklady súvisiace 

s odstránením vád diela. 

5.5. Dohodnutá cena diela je maximálnou, ktorú nie je možné meniť s výnimkou zmien 

kvalitatívnych, resp. kvantitatívnych alebo iných zmien rozsahu diela, a to len na základe 

podnetu objednávateľa. 

5.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať zľavu z ceny diela, alebo finančnú úhradu 

v prípade, že z titulu spolupôsobenia sa podieľal na čiastkovom plnení diela. 
 

 

Čl. VI 

Platobné podmienky 
 

6.1. Zhotoviteľ zostaví súpisy riadne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa prílohy 

č. 1 zmluvy. 

6.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry vystavenej po podpísaní 

preberacieho protokolu o odovzdaní diela (bod 2.3. zmluvy). Právo zhotoviteľa na 

fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok 

objednávateľom.  

6.3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu 

podľa účinného zákona o dani z pridanej hodnoty, objednávateľ vráti faktúru 

zhotoviteľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota 

splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.4. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6.5. Za neuhradenie faktúry objednávateľom v termíne splatnosti, pokiaľ faktúra spĺňa všetky 

ustanovené náležitosti, si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,5 % 

z neuhradenej fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

6.6. Ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúry viac ako 14 dní a ak táto zmluva 

neustanovuje niečo iné, považuje sa toto omeškanie za podstatné porušenie zmluvy 

zo strany objednávateľa. 

6.7. Objednávateľ nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb 

Štátnou pokladnicou Bratislava. 
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Čl. VII 

Podmienky zhotovenia diela 
 

7.1. Oprávnenia a spolupôsobenie objednávateľa 
 

7.1.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak 

pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ 

bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a aby ďalej dielo 

zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe stanovenej 

objednávateľom nevyhovie požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné 

porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. 
 

7.2. Povinnosti a oprávnenia zhotoviteľa 
 

7.2.1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania 

diela a týkajúce sa diela. 

7.2.2. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonávaných činností alebo častí 

diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela ešte 

pred jeho zakrytím. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť 

objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 

V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol pozvaný, môže zhotoviteľ 

pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, 

ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej 

kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením 

kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované 

časti diela boli vykonané s vadou. 

7.2.3. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov 

daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť 

zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

7.2.4. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, 

a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

7.2.5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

výkonu prác (ďalej len „stavenisko“), ktorých vstup na stavenisko a pohyb na stavenisku 

je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom stanovené ochranné pracovné pomôcky. 

Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, 

majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác (vyhláška MPSV a R 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 v znení neskorších predpisov, 

príloha č. 1 a 4). 

7.2.6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 

mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom 

a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho 

vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení (§ 17 zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

7.2.7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný 

dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. 

Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane 
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verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas 

vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa písomnou 

formou objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do troch pracovných dní od písomného upozornenia objednávateľom. 

7.2.8. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 

zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať 

a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný  na vlastné náklady úplne vypratať a upraviť 

do pôvodného stavu do 15 kalendárnych dní od odovzdania diela objednávateľovi. 

7.2.9. Zhotoviteľ je povinný dodržať pri zhotovení diela príslušné ustanovenia vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti 

pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva 

povrchová úprava výrobkov náterovými látkami.   

7.2.10. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení diela zabezpečiť súlad s vyhláškou Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach 

prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. 

7.2.11. Zhotoviteľ má povinnosť byť počas trvania zmluvy zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora (ďalej len “register”), ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 

315/2016 Z. z. 
 

 

Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady diela a záruka za kvalitu diela 
 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto 

zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené cenovou ponukou a bude 

zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným vo všeobecne záväzných právnych 

predpisoch a v slovenských technických normách. 

8.2. Dielo má vady, ak 

a) nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite, 

b) vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané 

v celom rozsahu, 

c) nie sú predložené všetky požadované doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa 

v predložených požadovaných dokladoch vyskytujú vady a nedostatky, 

d) má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích 

osôb. 

8.3. Ak pri preberaní diela alebo jeho jednotlivých častí objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho 

časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo alebo túto časť diela neprevezme a spíše 

so zhotoviteľom zápis s uvedením zistených vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. 

Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo alebo jeho časť po odstránení týchto vád. 

Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela alebo jeho jednotlivých častí 

je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela. 

8.4. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia prevzatiu diela alebo časti diela, budú 

spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia. 

8.5. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov na stavebné práce, 

s výnimkou zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú dobu. V tomto prípade 

platí záručná doba uvedená v záručných listoch (minimálne však 24 mesiacov), 

ktoré zhotoviteľ' odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní spolu s návodmi 

na montáž a užívanie, resp. aj s inou dokumentáciou poskytovanou výrobcom, resp. 

predajcom zariadenia.  

8.6. Záručná doba na dielo alebo na jednotlivé časti diela začína plynúť dňom nasledujúcim 

po ukončení preberacieho konania diela, resp. dňom protokolárneho prevzatia časti diela 
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objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy by objednávateľ nemohol dielo 

alebo jeho časť užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

8.7. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej doby 

spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

8.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela alebo jeho časti uplatní písomne 

najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa 

považuje aj reklamácia podaná faxom a zároveň listovou zásielkou; za deň odoslania 

a prijatia reklamácie sa v tomto prípade považuje deň podania reklamácie faxom. 

8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela alebo jeho časti do 48 hodín 

od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku 

dohodnú zmluvné strany písomne. 

8.10. Ak nie je odstránenie vád diela alebo jeho časti možné, môže objednávateľ požadovať 

primerané zníženie ceny diela. Zníženie ceny diela je možné požadovať aj vtedy, ak nie je 

možné od zhotoviteľa požadovať, aby odstránil vady diela alebo jeho časti. 
 

 

Čl. IX 

Zodpovednosť za škodu 
 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

9.2. Zhotoviteľ je povinný mať pri realizácií predmetu tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu 

o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika a to po celú dobu platnosti 

a účinnosti tejto zmluvy, čo preukáže jej predložením na nahliadnutie pri podpise tejto 

zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany 

zhotoviteľa. 

9.3. Zhotoviteľ je povinný odpočítať ním neuhradenú sumu objednávateľom uplatnenej 

náhrady škody podľa bodu 9.1 zmluvy od ceny diela v súlade s čl. VI bodom 6.4. zmluvy. 

V prípade, že výška náhrady škody je vyššia ako zvyšná suma z ceny diela podľa čl. VI 

bodu 6.4. zmluvy, zhotoviteľ je povinný doplatiť zostatkovú časť náhrady škody v lehote 

určenej vo výzve objednávateľa na zaplatenie náhrady škody. V prípade omeškania 

zhotoviteľa s úhradou náhrady škody sa obdobne použijú ustanovenia čl. VI bodu 6.7. 

zmluvy. 
 

 

Čl. X 

Zmluvná pokuta 
 

10.1. Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške: 

a) 0,5 % z ceny diela s DPH dohodnutej podľa čl. V bodu 5.2. zmluvy za každý aj začatý 

deň omeškania pri nesplnení povinnosti zhotoviteľa ukončiť a dodať dielo riadne 

a včas v lehote stanovenej v čl. IV bode 4.2. zmluvy, 

b) 300,- € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak si zhotoviteľ nesplnil povinnosť 

vypratať stavenisko a upraviť ho do pôvodného stavu v lehote dohodnutej 

podľa čl. VII bodu 7.2.8. zmluvy, 

c) 20,- € za každú aj začatú hodinu omeškania, ak si zhotoviteľ nesplnil povinnosť 

súvisiacu s odstraňovaním vád diela alebo jeho časti ustanovenú v čl. VIII bode 8.9. 

zmluvy, 

d) 40,- € za každý aj začatý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných povinností 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak. 
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10.2. V prípade opakovaného zistenia porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. VII bodu 

7.2.5. tejto zmluvy má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu 

vo výške 20,- € za každého pracovníka a každý prípad porušenia, a to za každý aj začatý 

deň porušenia tejto povinnosti. 

10.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu uplatnenú objednávateľom podľa bodov 10.1. 

a 10.2. tohto článku zmluvy zaplatiť aj v prípade, ak porušenie povinností nezavinil. To 

neplatí v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávateľom podľa bodu 10.1. písm. a) 

tohto článku zmluvy, ak porušenie tejto povinnosti zavinil objednávateľ. 

10.4. Zhotoviteľ je povinný odpočítať ním neuhradenú sumu objednávateľom uplatnenej 

zmluvnej pokuty podľa bodov 10.1. a 10.2. zmluvy od ceny diela v súlade s čl. VI bodom 

6.4. zmluvy. V prípade, že výška zmluvnej pokuty je vyššia ako zvyšná suma z ceny diela 

podľa čl. VI bodu 6.4. zmluvy, zhotoviteľ je povinný doplatiť zostatkovú časť zmluvnej 

pokuty v lehote určenej vo výzve objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. V prípade 

omeškania zhotoviteľa s úhradou zmluvnej pokuty sa obdobne použijú ustanovenia čl. VI 

bodu 6.7. zmluvy. 

10.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi 

škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením jeho povinností, ktoré pre neho z tohto 

zmluvného vzťahu ako aj zo zákonných povinností vyplývajú, t. j. uplatnením zmluvnej 

pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením 

povinností zhotoviteľa. 

10.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa, ktorá bola 

zabezpečená zmluvnou pokutou. 

10.7. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona č. 

315/2016 Z.z., ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na 

zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej 

lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej 

vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych 

dní a objednávateľ z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy 

podľa čl. XII  podbodu 12.2.2 zmluvy zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 10 000,- eur. 
 

 

Čl. XI 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 
 

11.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ. 

11.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 

vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto 

zmluvy. 

11.3. Nebezpečenstvo škody na diele alebo na jednotlivých častiach diela, ako aj na veciach 

a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho 

prevzatia diela alebo príslušnej časti diela objednávateľom. 
 

 

Čl. XII 

Odstúpenie od zmluvy 
 

12.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení 

tejto zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, 
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môže oprávnená zmluvná strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej 

zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní po tom, ako sa 

o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania 

oznámenia. 

12.2. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy: 

12.2.1. ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri alebo ak bol počas 

trvania zmluvy vymazaní z registra, 

12.2.2. ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. registrujúci orgán rozhodne o výmaze 

zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z. z., ak registrujúci orgán 

uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných 

údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za 

porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo 

ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to 

v prípade, ak si objednávateľ z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú 

pokutu podľa čl. X. bodu 10.7., 

12.3. Ak oprávnená zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných 

povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže 

od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy podľa § 346 

Obchodného zákonníka. 

12.4. Ak oprávnená zmluvná strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví lehotu 

na dodatočné plnenie, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je 

uvedený v bode 12.1. zmluvy, a to do 15 kalendárnych dní po márnom uplynutí dodatočnej 

lehoty na plnenie. 

12.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej zmluvnej 

strany druhej zmluvnej strane. 

12.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, 

okrem nárokov vyplývajúcich z vád diela alebo z vád časti diela, nárokov na náhradu 

spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. 

12.7. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzájomné vzťahy dohodou a zhotoviteľ 

odovzdá objednávateľovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia 

od zmluvy nachádza. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme 

od zhotoviteľa. 

12.8. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného rozostavaného diela podľa bodu 12.7. zmluvy 

spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude obsahovať 

predovšetkým nasledujúce náležitosti: 

a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 

b) súpis odovzdávaných dokladov, 

c) zoznam častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej 

trvania, 

d) vady zistené na odovzdávaných častiach diela, 

e) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka 

a zostatok k úhrade, 

f) dátum a podpisy oprávnených zástupcov. 

12.9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa vykoná nasledovne: 

a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa, 

b) pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy. 
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Čl. XIII 

Ďalšie zmluvné dojednania 
 

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie objednávateľa a informácie zhotoviteľa 

o predmete plnenia tejto zmluvy sa považujú v zmysle § 271 Obchodného zákonníka 

za dôverné, ak nie je všeobecne záväzným predpisom ustanovené inak. 

13.2. Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto zmluvy je povinný rešpektovať interné predpisy, 

nariadenia a pokyny objednávateľa, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru 

väzenskej a justičnej stráže, s ktorými bol preukázateľne oboznámený. 

13.3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy 

v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne 

písomne oznámia druhej zmluvnej strane alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu 

úradných miest všeobecne známe. 
 

 

Čl. XIV 

Doručovanie 
 

14.1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti 

so zmluvou medzi zmluvnými stranami, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, sa 

rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na korešpondenčnú adresu zmluvnej 

strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie 

príslušnou zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, 

v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo 

v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky doručovanej poštou 

zmluvnej strane na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej 

strane, preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 

odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa 

súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 

14.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú korešpondenčné adresy 

na doručovanie zmluvných strán uvedené v čl. I tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej 

zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu 

určenú na doručovanie písomností. 

14.3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto 

zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy 

bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je 

pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane 

pred odoslaním písomnosti. 
 

 

Čl. XV 

Záverečné ustanovenia 
 

15.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného  zákonníka. 

15.2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 - položkový rozpočet. 

15.3. Túto zmluvu možno po dohode zmluvných strán meniť alebo doplniť len formou postupne 

číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oboma zmluvnými 

stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

15.4. Zmluva sa uzatvára, ak z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

nevyplýva niečo iné, na dobu určitú do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela 

(predmetu zmluvy). 
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15.5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť aj vzájomnou písomnou 

dohodou zmluvných strán. 

15.6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden 

pre zhotoviteľa. 

15.7. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi v Centrálnom registri zmlúv. 

15.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

15.9. Pri plnení tejto zmluvy môže dochádzať k poskytovaniu a spracúvaniu osobných údajov 

medzi zmluvnými stranami napr. o svojich zamestnancoch, kontaktných osobách. 

Zmluvné strany  vzájomne prehlasujú, že každá z nich bude pri spracúvaní osobných 

údajov zabezpečovať súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako 

samostatný prevádzkovateľ, a to nie len vrátane zabezpečenia zákonnosti spracúvania 

osobných údajov spoľahnutím sa na vhodný právny základ spracúvania, dostatočného 

informovania dotknutých osôb o danom spracúvaní, ak je to podľa daných predpisov 

potrebné a zabezpečením primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov. Z tohto 

dôvodu medzi zmluvnými stranami nie je uzatvorená zmluva podľa čl. 28 GDPR. 

15.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 

zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 

prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

a dobrovoľne podpisujú. 
 

Číslo zmluvy: ÚVTOSM-82/32-2021 

 

 

Za objednávateľa: 
 

 

V Sučanoch dňa ................................            

 

 

plk. PhDr. Michal Hrnčiar, riaditeľ .......................  ................................ 

                                                                           pečiatka              podpis 

 

Za zhotoviteľa : 

 

 

V ............................... dňa ........................ 

 

 

Ing. Ľubomír Gašperec, konateľ  .......................             ................................ 

                                                                           pečiatka   podpis 
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Príloha č.1 k zmluve o dielo č. ÚVTOSM-82/32-2021 

 

 

Položkový rozpočet 

 

 1 Zemné práce       3 469,91 

1 132211111.S 
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 nesúdržných - 
ručným náradím    m3 17,460 75,08 1 310,90 

2 162201211.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 
stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5    m3 17,460 4,66 81,36 

4 162201261.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 5 až 7 
stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5    m3 20,370 6,74 137,29 

6 162501102.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m    m3 17,460 4,87 85,03 

8 166101101.S Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4    m3 17,460 3,77 65,82 

10 167101151.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 
m3    m3 20,370 12,16 247,70 

11 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3    m3 17,460 0,79 13,79 

12 171209002.S 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné    t 17,460 16,50 288,09 

13 175101202.S 
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny    m3 20,370 33,37 679,75 

14 583410003500.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm    t 40,740 13,75 560,18 

 3 Zvislé a kompletné konštrukcie       563,74 

15 317121251.S 
Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do 
pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm    ks 3,000 12,32 36,96 

16 595360000070.S Pórobetónový preklad nosný, lxšxv 1500x200x249 mm    ks 1,010 61,14 61,75 

17 317165102 
Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, 
dĺžky 1250 mm    ks 2,000 20,08 40,16 

18 319201311.S 
Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 
30 mm    m2 9,115 6,15 56,06 

19 340239235 
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 
YTONG (150x599x249)    m2 2,000 33,67 67,34 

20 340239238 
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami 
YTONG (300x499x249)    m2 0,735 72,50 53,29 

21 340291122.S 
Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam 
plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm    m 10,400 10,54 109,62 

22 342272103 
Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na 
MVC a maltu YTONG (125x249x599)    m2 4,410 31,42 138,56 

 4 Vodorovné konštrukcie       21,49 

23 417321313.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20    m3 0,032 119,90 3,84 

24 417351115.S 
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie    m2 0,510 13,77 7,02 

25 417351116.S 
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie    m2 0,510 4,52 2,31 

26 417361821.S 
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505)    t 0,003 2 772,00 8,32 

 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie       18 511,57 

27 610991111.S 
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov 
a konštrukcií    m2 2,793 1,58 4,41 
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28 612401391.S 
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien 
akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2    ks 5,000 15,62 78,10 

29 612403399.S 
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek 
šírky ryhy    m2 1,875 12,65 23,72 

30 612409991.S 
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, 
podláh, obkladov atď.    m 79,550 2,77 220,35 

31 612423521.S 
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 
mm omietkou hladkou    m2 1,500 21,29 31,94 

32 612423621.S 
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 
do 300 mm omietkou hladkou    m2 0,375 20,35 7,63 

33 612425931.S 
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková    m2 8,910 18,15 161,72 

34 612460122.S 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou 
na nasiakavé podklady    m2 50,040 2,32 116,09 

35 612460124.S 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery    m2 2,970 1,99 5,91 

36 612460385.S 
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 5 mm    m2 2,970 10,45 31,04 

37 612462402 
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 
prednástrek, krytie 100%    m2 46,430 8,91 413,69 

38 612465122.S 
Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, 
podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 15 mm    m2 46,430 16,80 780,02 

39 612465203.S 
Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, 
štuková omietka, hr. 3 mm    m2 46,430 8,58 398,37 

40 612481119.S 
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením    m2 22,770 5,49 125,01 

41 622460111.S 

Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 
nasiakavosti    m2 10,500 2,81 29,51 

42 622460121.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou    m2 2,100 2,32 4,87 

43 622460123.S 
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou 
na staré a nesúdržné podklady    m2 2,100 4,99 10,48 

44 622460124.S 
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery    m2 10,500 1,99 20,90 

45 622460126.S 
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou na 
nasiakavé alebo slabo nasiakavé podklady    m2 10,500 3,49 36,65 

46 622460233.S Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm    m2 2,100 16,23 34,08 

47 622460245.S 
Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 30 mm    m2 10,500 16,72 175,56 

48 622461013.S Vonkajšia omietka stien silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm    m2 295,122 12,38 3 653,61 

49 622461281.S Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková    m2 22,491 24,29 546,31 

50 622901110 Očistenie plôch vonkajších omietok tlakovou vodou    m2 295,122 2,19 646,32 

51 625250332.S 
Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 40 mm, 
skrutkovacie kotvy    m2 286,212 23,99 6 866,23 

52 625250442.S 
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 
mm    m2 8,910 22,48 200,30 

53 625250541.S 
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti (XPS) hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy    m2 22,491 27,28 613,55 

54 629451112.S 
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi 
prvkami šírky nad 150 do 300 mm    m 28,890 3,55 102,56 

55 631312121.S 
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez 
poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm    m3 0,789 147,27 116,20 

56 631312141.S 
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách    m3 0,664 167,59 111,28 

57 632001051.S 
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky    m2 85,335 0,59 50,35 

58 585520009100.S 
Základný penetračný náter na zvýšenie priľnavosti k 
nasiakavému podkladu    kg 45,868 5,27 241,72 



 

 

3 

 

59 632452644.S 
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 
MPa, hr. 5 mm    m2 9,860 11,41 112,50 

60 632452694.S 
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 
MPa, hr. 15 mm    m2 75,471 30,42 2 295,83 

61 642944121.S 
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 
otvoru do 2,5 m2    ks 3,000 46,81 140,43 

62 553310007200.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm P    ks 2,000 33,26 66,52 

## 553310007200.SS Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm P    ks 1,000 37,81 37,81 

 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie       7 752,28 

63 916561112.S 
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou    m 48,500 6,05 293,43 

64 592170002900 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá    ks 48,985 2,47 120,99 

65 918101112.S 
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20    m3 0,970 117,29 113,77 

66 941941041.S 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m    m2 398,200 1,60 637,12 

67 941941291.S 

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m    m2 398,200 2,20 876,04 

68 941944841.S 
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez 
podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m    m2 398,200 0,61 242,90 

69 941955002.S 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m    m2 85,331 4,63 395,08 

71 952902110.S 
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na 
schodišti a na povalách    m2 114,670 0,20 22,93 

72 965042231.S 
Búranie mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy 
do 4 m2 -2,20000t    m3 0,664 107,93 71,67 

73 965043331.S 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy 
do 4 m2 -2,20000t    m3 0,986 156,59 154,40 

274 965043341.S 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 50 mm, plochy 
nad 4 m2  -2,20000t    m2 27,996 84,43 2 363,70 

74 965081712.S 
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t    m2 9,860 2,35 23,17 

75 968061125.S 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 
m2, -0,02400t    ks 3,000 0,74 2,22 

76 968071112.S 
Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 
m2    ks 18,000 0,68 12,24 

77 968071115.S Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t    m 73,440 5,61 412,00 

78 968072455.S 
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,07600t    m2 2,000 22,80 45,60 

79 969011121.S Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm,  -0,01300t    m 5,000 1,21 6,05 

80 969021111.S 
Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm,  -
0,03700t    m 2,000 5,63 11,26 

81 971033641.S 
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 
mm,  -1,87500t    m3 2,750 54,54 149,99 

82 974031133.S 
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm,  -0,00900t    m 10,000 2,62 26,20 

83 974031143.S 

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm,  -
0,01300t    m 5,000 2,70 13,50 

84 974031167.S 

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm,  -
0,08100t    m 1,500 8,75 13,13 

85 974032830.S 
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál 
hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00144t    m 1,500 3,55 5,33 
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86 974042565.S 
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky 
do 200 mm,  -0,06600t    m 2,000 13,65 27,30 

87 974083114.S 
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 150 do 200 mm    m 17,400 23,23 404,20 

88 978013191.S 
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t    m2 27,270 2,67 72,81 

89 978015391.S 
Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s 
očistením muriva, v rozsahu do 100 %,  -0,05900t    m2 10,500 3,21 33,71 

90 978059531.S 

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t    m2 18,317 4,27 78,21 

91 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km    t 14,100 8,46 119,29 

92 979081121.S 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km    t 126,900 0,45 57,11 

93 979082111.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m    t 14,100 11,96 168,64 

94 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m    t 28,200 1,40 39,48 

95 979089012.S 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné    t 14,100 21,78 307,10 

96 979089713.S Prenájom kontajneru 7 m3    ks 2,000 181,50 363,00 

97 989281322.S 

Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - murovací 
materiál tvárnicový hmotn. 10-15 kg/ks, vodor. presun v 
úrovni do 10 m s naložením , vyložením a jazdou späť s 
prázdnym fúrikom    m3 1,183 27,63 32,69 

98 989281341.S 
Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi 
vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením    m3 1,453 24,79 36,02 

 99 Presun hmôt HSV       2 591,53 

99 999281111.S 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m    t 81,163 31,93 2 591,53 

 PSV Práce a dodávky PSV       28 114,32 

 711 Izolácie proti vode a vlhkosti       428,02 

100 711111001.S 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena    m2 9,860 0,25 2,47 

## R2420 Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS/10 l    ks 1,000 77,20 77,20 

102 711112001.S 
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena    m2 8,820 0,32 2,82 

103 711113131 
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 
2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej    m2 9,860 20,61 203,21 

104 711113141 
Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN 
2K hr. 2 mm na ploche zvislej    m2 8,820 14,92 131,59 

105 998711201.S 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m    % 3,750 2,86 10,73 

 713 Izolácie tepelné       211,29 

106 713111111.S 
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 
kladenou voľne    m2 9,860 1,57 15,48 

## 631440004000.S 
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé 
strechy, nezaťažené stropy, priečky    m2 10,057 15,44 155,28 

108 713482111.S Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm    m 10,000 3,14 31,40 

## 283310001500.S 
Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky    m 10,200 0,63 6,43 

110 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m    % 1,890 1,43 2,70 
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 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia       405,73 

111 721100911.S 
Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla 
kanalizačného potrubia    ks 1,000 30,94 30,94 

112 721140802.S 
Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 
dažďového do DN 100,  -0,01492t    m 1,500 6,74 10,11 

113 721140905.S 
Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky 
do potrubia DN 100    ks 1,000 184,93 184,93 

114 721140915.S 
Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 100    ks 1,000 26,52 26,52 

115 721140925.S 
Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 
100    ks 1,000 3,97 3,97 

116 721170902.S 
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbočky do potrubia do D 40 mm    ks 1,000 8,46 8,46 

117 721170912.S 
Oprava odpadového potrubia novodurového ohyb potrubia 
do D 40 mm    ks 3,000 2,04 6,12 

118 721171107.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm    m 1,300 18,19 23,65 

119 721171109.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm    m 1,500 20,93 31,40 

120 721173204.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm    m 5,000 10,02 50,10 

121 721194104.S 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40 mm    ks 1,000 3,42 3,42 

122 721194107.S 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 75 mm    ks 1,000 4,05 4,05 

123 721194109.S 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110 mm    ks 2,000 4,96 9,92 

124 721290111.S 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125    m 6,800 0,99 6,73 

125 721290821.S 
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. 
vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m    t 0,022 63,31 1,39 

126 998721201.S 
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m    % 3,650 1,10 4,02 

 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod       520,06 

127 722130801.S 
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25,  
-0,00213t    m 3,000 2,56 7,68 

128 722130901.S 
Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie 
vývodu    ks 6,000 1,12 6,72 

129 722130913.S 
Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie 
oceľovej rúrky do DN 25    ks 6,000 1,12 6,72 

130 722131901.S 
Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do 
závitového potrubia s dlhým závitom do G 1/2    ks 1,000 6,40 6,40 

131 722131911.S 
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 15    ks 3,000 21,02 63,06 

132 722131931.S 
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 15    ks 3,000 13,81 41,43 

133 722172915.S 
Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 
16 mm    m 10,000 5,15 51,50 

## 286210001700.S Rúra plasthliníková, D 16 mm, 5 m tyče    m 10,500 3,88 40,74 

## 286220039800.S Spojka pre plasthliníkové potrubie D 16 mm    ks 10,000 4,51 45,10 

136 722190401.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15    ks 6,000 8,13 48,78 

137 722220111.S 
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
výtokový ventil G 1/2    ks 4,000 7,84 31,36 

## 197730079700.S 
Nástenka s nátrubkami 1/2", PN max 1 MPa, T max. 95°C, 
pre vodu, mosadz    ks 4,000 4,25 17,00 

139 722220121.S 
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
batériu G 1/2    pár 1,000 15,63 15,63 
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## 197730078800.S 
Nástenka, 20x1/2", PN 16, T = -20 °C až +90 °C, pre 
napojenie potrubia PE, mosadz, O - krúžok    ks 1,000 7,27 7,27 

141 722220851.S 
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4,  -
0,00069t    ks 1,000 0,65 0,65 

142 722221070 
Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 
1/2    ks 2,000 2,67 5,34 

## 55111000770.1 
Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, niklovaná 
mosadz    ks 2,000 13,92 27,84 

144 722221430 Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2    ks 4,000 3,01 12,04 

## 552270005600.S 
Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 1/2", dĺ. 500 mm, 
pripojovacia do sanitárnych rozvodov    ks 4,000 12,58 50,32 

146 722290226.S 
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 
50    m 10,000 1,68 16,80 

147 722290234.S 
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 
80    m 10,000 1,35 13,50 

148 722290822.S 
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m    t 0,007 80,58 0,56 

149 998722201.S 
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 
m    % 4,700 0,77 3,62 

 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety       1 040,22 

150 725110811.S 
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t    súb. 1,000 8,53 8,53 

151 725119309.S 
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
šikmým odpadom    ks 2,000 29,98 59,96 

## 642340001230.S 
Misa záchodová keramická kombinovaná so šikmým 
odpadom    ks 2,000 157,12 314,24 

153 725210821.S 
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t    súb. 1,000 5,63 5,63 

154 725219201.S 
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej 
armatúry    ks 1,000 37,84 37,84 

## 642150003200.S Súprava inštalačná pre umývadlá    ks 1,000 2,43 2,43 

## 642110000300 
Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 650x485x170 mm, 
biela, JIKA    ks 1,000 117,56 117,56 

159 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom    ks 2,000 2,73 5,46 

## 554330000300.S Záchodové sedadlo plastové s poklopom    ks 2,000 39,09 78,18 

161 725590812.S 

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s 
výš. do 12 m    t 0,046 83,63 3,85 

162 725820810.S 
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t    súb. 1,000 4,52 4,52 

163 725829601.S 
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním    ks 1,000 8,23 8,23 

## 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková    ks 1,000 97,78 97,78 

165 725840870.S Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -0,00225t    ks 1,000 4,52 4,52 

166 725840873.S 
Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na 
sprchu,  -0,00113t    ks 1,000 2,73 2,73 

167 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej    ks 1,000 3,95 3,95 

## 551450002700 
Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, 
bez sprchovej sady, chróm, JIKA    ks 1,000 131,47 131,47 

169 725849205.S 
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s 
nastaviteľnou výškou sprchy    ks 1,000 3,17 3,17 

## 552260002300 
Sprchová sada MIO 360711 (ručná sprcha, 1 funkcia, 
držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, JIKA    ks 1,000 89,33 89,33 

171 725860820.S 
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t    ks 1,000 1,61 1,61 
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172 725869301.S 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlovej do D 40 mm    ks 1,000 8,33 8,33 

## 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40    ks 1,000 15,76 15,76 

174 725869340.S 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
sprchovej do D 50 mm    ks 1,000 8,78 8,78 

## 551620003400.S Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50    ks 1,000 23,25 23,25 

176 998725201.S 
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m    % 9,430 0,33 3,11 

 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie       64,07 

177 733160293.S Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 16    ks 2,000 1,22 2,44 

## 286540034600.S 
Prechodka PP-R D 16x1/2" kovový vonkajší závit, systém 
pre rozvod vody a stlačeného vzduchu    ks 2,000 2,21 4,42 

179 733167100.S 
Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním 
D 16,2 mm    m 3,000 5,14 15,42 

## 286210001700.S Rúra plasthliníková, D 16 mm, 5 m tyče    m 3,000 3,88 11,64 

## 286220039800.S Spojka pre plasthliníkové potrubie D 16 mm    ks 2,000 4,51 9,02 

182 733167178.S Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 16 mm    ks 2,000 3,85 7,70 

## 286220006800.S 
Koleno 90° pre plasthliníkové potrubia s centrovacími 
zarážkami D 16 mm    ks 2,000 4,77 9,54 

184 733193820.S 
Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z 
uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm,  -0,00747t    ks 4,000 0,73 2,92 

185 998733201.S 
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 
m    % 0,630 1,54 0,97 

 734 Ústredné kúrenie - armatúry       51,35 

186 734213120.S 
Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového 
vykurovacích telies do G 1/2    ks 1,000 2,62 2,62 

## 551210012100.S 
Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná 
mosadz, plast    ks 1,000 1,67 1,67 

188 734222612.S 
Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického 
ovládania V 4262 A - priamy G 1/2    ks 1,000 27,20 27,20 

189 734223230.S 
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C 
so vstavaným snímačom    ks 1,000 2,64 2,64 

## 551280001400.S 
Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným 
snímačom    ks 1,000 17,06 17,06 

191 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m    % 0,570 0,28 0,16 

 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá       218,69 

192 735154141.S 
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm    ks 1,000 44,00 44,00 

## 484530021400 

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhĺ 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit 
G 1/2" vnútorný, KORADO    ks 1,000 145,99 145,99 

194 735158120.S 
Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška 
telesa vodou    ks 1,000 10,00 10,00 

195 735211812.S 
Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 
do 3m s počtom prameňov 2,  -0,05108t    ks 1,000 6,69 6,69 

196 735291800.S 
Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, 
registra, konvektora do odpadu,  0,00075t    ks 4,000 0,46 1,84 

197 735494811.S 
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 
vykurovacích telies    m2 4,000 0,86 3,44 

198 735890801.S 
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 6m    t 0,054 60,81 3,28 

199 998735201.S 
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m    % 1,960 1,76 3,45 
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 763 Konštrukcie - drevostavby       372,36 

200 763134030 
SDK podhľad KNAUF D116, závesná kca profil UA, 
montážny profil CD , dosky GKBI hr. 12,5 mm    m2 9,860 37,54 370,14 

201 998763401.S 
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky do 7 m    % 3,370 0,66 2,22 

 764 Konštrukcie klampiarske       3 104,69 

202 764410450.S 
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm    m 28,890 19,64 567,40 

203 764410850.S 
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t    m 28,890 1,67 48,25 

204 764430240.S 
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, 
vrátane rohov r.š. 500 mm    m 90,500 25,43 2 301,42 

205 764430840.S 
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 
500 mm,  -0,00230t    m 90,500 1,45 131,23 

206 998764201.S 
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
do 6 m    % 27,710 2,04 56,39 

 766 Konštrukcie stolárske       9 454,62 

207 766621400.S 
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)    m 74,700 16,34 1 220,60 

## 611410008410.S 
Plastové okno dvojkrídlové OS+FIX, vxš 900x1620 mm, 
izolačné dvojsklo, 6 komorový profil    ks 18,000 317,55 5 715,90 

## 611410000100.S 
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, 
izolačné dvojsklo, 6 komorový profil    ks 1,000 95,45 95,45 

## 611410002600.S 
Plastové okno jednokrídlové S s pákovým ovládačom, vxš 
1200x1200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil    ks 1,000 383,33 383,33 

## 553410032100.S Dvere hliníkové jednokrídlové otočné šxv 940x2010 mm    ks 1,000 872,91 872,91 

211 766662112.S 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania    ks 3,000 18,25 54,75 

## 549150000600.S 
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch 
nerez brúsený    ks 3,000 25,85 77,55 

## 611610000400.S 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné    ks 3,000 151,25 453,75 

214 766694144.S 
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 
nad 2600 mm    ks 9,000 14,16 127,44 

## 611560000200.S 
Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech    m 28,890 13,24 382,50 

216 766694981.S 
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 
dĺžky nad 1600 mm, -0,006t    ks 9,000 2,08 18,72 

217 998766201.S 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 
do 6 m    % 85,480 0,61 51,72 

 767 Konštrukcie doplnkové kovové       1 269,86 

218 767649195.S Montáž doplnkov dverí - zámok    ks 3,000 23,61 70,83 

## 549260000200.S Zámok zadlabávací vložkový, priemer 45 mm, nerez    ks 3,000 20,30 60,90 

225 767995106.S 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg    kg 150,000 1,67 250,50 

## 133310003700.S 
Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x8 
mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1    t 0,150 1 672,00 250,80 

227 767995385.S 
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 
20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2    kg 150,000 2,31 346,50 

228 767996801.S 
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t    kg 150,000 1,86 279,00 
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229 998767201.S 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m    % 11,440 0,99 11,33 

 771 Podlahy z dlaždíc       579,79 

230 771411013.S Montáž soklíkov z obkladačiek do malty    m 5,740 4,48 25,72 

## 597640000200.S 
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 
veľkoformát    m2 0,878 22,39 19,66 

232 771541115.S 
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 
veľkoformát    m2 10,760 24,81 266,96 

## 597740002500.S Dlaždice keramické,veľkoformátové, gresové glazované    m2 11,057 22,39 247,57 

234 998771201.S 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 
6m    % 5,090 3,91 19,88 

 777 Podlahy syntetické       6 575,26 

235 777110020.S 

Dekoratívna hladká epoxidová samonivelačná podlaha hr. 
3 mm, do interiéru, penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, 
uzat. náter    m2 75,471 86,74 6 546,35 

236 998777201.S 
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m    % 47,790 0,61 28,91 

 781 Obklady       1 143,09 

237 781445012.S 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu veľ. veľkoformát    m2 23,520 24,81 583,53 

## 597640000200.S 
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 
veľkoformát    m2 23,990 22,39 537,14 

239 998781201.S 
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 
m    % 10,190 2,20 22,42 

 783 Nátery       95,49 

240 783225100.S 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm    m2 5,920 9,77 57,84 

241 783226100.S 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm    m2 5,920 3,64 21,55 

242 783903811.S Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami    m2 5,920 2,72 16,10 

 784 Maľby       2 579,73 

243 784410030 
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky 
miestnosti do 3,80 m    m 74,950 0,35 26,23 

244 784410120.S 
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých 
podkladov výšky do 3,80 m    m2 131,303 1,53 200,89 

245 784410130.S 
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých 
podkladov výšky nad 3,80 m    m2 379,066 1,61 610,30 

246 784418011.S 
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku    m2 91,631 0,96 87,97 

247 784422273.S 
Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na 
hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m    m2 131,303 3,39 445,12 

248 784422274.S 
Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na 
hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m    m2 379,066 3,19 1 209,22 

 M M       937,07 

 21-M Elektromontáže       937,07 

249 210010026.S 
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená 
pevne    m 4,500 1,67 7,52 

## 345710009200 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25    m 4,500 0,77 3,47 
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## 345710017900.S 
Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 
mm    ks 2,000 0,35 0,70 

252 210010322.S 
Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane 
zapojenia, kruhová    ks 1,000 9,50 9,50 

## 345410001200.S 
Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod 
omietku KR 97/5    ks 1,000 7,17 7,17 

254 210010355.S 
Krabica pancierová z PVC 93x93 mm, IP 54 vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov    ks 1,000 11,07 11,07 

## 345410014860.S 
Krabica 8102 s priechodkami 1601 a svorkovnicou S - 66, z 
PVC    ks 1,000 7,81 7,81 

256 210110022.S 
Dvojpólový spínač - radenie 2, zapustená montáž IP 44, 
vrátane zapojenia    ks 1,000 6,61 6,61 

## 345340007935.S Spínač dvojpólový pre zapustenú montáž, radenie č.2, IP44    ks 1,000 11,75 11,75 

## 345350004320.S Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky    ks 1,000 1,36 1,36 

259 210201050.S 
Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=60W, 
stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou    ks 4,000 14,30 57,20 

## 348130001200.S 
Svietidlo zabudovateľné štvorcové podhľadové 1x58W, 
IP20, 300x300 mm, EVG, opálový kryt    ks 4,000 55,01 220,04 

261 210201942.S Montáž svietidla zavesného do 2,0 kg    ks 4,000 16,50 66,00 

262 210800227.S 
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
3x2,5mm2    m 7,000 0,77 5,39 

## 341610021000.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2    m 7,000 1,91 13,37 

264 210964323.S 
Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 2 kg 
vrátane odpojenia   -0,00200 t    ks 2,000 4,30 8,60 

265 MV Murárske výpomoci    % 20,000 4,38 87,56 

266 PM Podružný materiál    % 15,000 4,38 65,67 

267 PPV Podiel pridružených výkonov    % 10,000 4,38 43,78 

273 210251575.S Vystavenie revíznej správy    súb 1,000 302,50 302,50 

 HZS Hodinové zúčtovacie sadzby       211,80 

268 HZS000112.S 

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, nepredvídané 
práce    hod 10,000 21,18 211,80 

Celkom bez DPH                                                                                                         62 173,71 

Celkom s DPH                                                                                                             74 608,45 

 

Za objednávateľa: 

 

V Sučanoch dňa ................................    

 

 

plk. PhDr. Michal Hrnčiar, riaditeľ .......................  ................................ 

                                                                           pečiatka              podpis 

 

 

Za zhotoviteľa : 

 

V ............................... dňa ........................ 

 

 

Ing. Ľubomír Gašperec, konateľ  .......................             ................................ 

                                                                           pečiatka   podpis 


