
                                                                                                                                      
č. záznamu:614 /2021 

 

                                         Zmluva o dielo č. 10/2021                                          

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva”) 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:  

Názov:  Centrum pre deti a rodiny Trenčín   

     Sídlo:   Jilemnického 567/40, 911 01 Trenčín  

            Štatutárny zástupca:  Mgr. Iveta Izraelová, riaditeľka   

         IČO:     00182486       

     DIČ:    20213244   

     Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

     IBAN:  SK48 8180 0000 0070 0042 0250   

     (ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

    Názov:       CEVE CONSULT s.r.o.                        

      Sídlo:  Gen. M. R. Štefánika 383/65, 91101 Trenčín 

      V zastúpení: Veronika Čelechovská - konateľka 

      IČO:   52 420 841 

      DIČ:  2121 022 244 

      Bankové spojenie:      Tatra Banka a. s.  

      IBAN:  SK70 1100 0000 0029 4909 4997 

 Zapísaný   OR OS Trenčín, Oddiel:Sr.o. Vložka číslo 41639/R 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

  

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany”) 

 

1.3 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.4 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je projektová dokumentácia na realizáciu 

predmetu tejto zmluvy a cenová ponuka zhotoviteľa (ďalej len  „Ocenený výkaz 

výmer“) doručená objednávateľovi na základe Výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo       

„CDR –Rekonštrukcia sociálnych a hygienických zariadení v budove  CDR 

Trenčín“, a to v zmysle projektovej dokumentácie a Oceneného výkazu výmer, ktorý 

tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a Podrobnej špecifikácie predmetu zmluvy, ktorá tvorí 

Prílohu č. 2 k tejto zmluve (ďalej len „ Príloha č. 2) (ďalej len „dielo“). Záväzku 

zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety zodpovedá povinnosť objednávateľa zaplatiť 
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za riadne a včas vykonané dielo zmluvne dohodnutú cenu. Podrobný rozsah diela je 

uvedený v , Prílohe č. 1 tejto zmluvy: Ocenený výkaz výmer (ďalej len „ Príloha č. 1“) 

a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (ďalej len „ 

Príloha č. 2“) .  

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo podľa Prílohy č.1  v rozsahu a            

a rozsahu podľa Prílohy č. 2 v tejto zmluve a riadne a včas vykonané dielo odovzdať 

objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie 

diela, prevziať riadne dokončené dielo a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu. 

3.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa tejto zmluvy a zároveň vyhlasuje, že má 

oprávnenie na vykonávanie činností a služieb uvedených v Prílohe č. 1, ktoré sú 

predmetom tejto zmluvy, a že je personálne, technicky a odborne spôsobilý na 

vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela použiť materiály, ktoré  

spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení 

neskorších predpisov, 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. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a 

povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne, materiálové, časové a iné 

podmienky na realizáciu diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú na vykonanie diela potrebné 

 

Článok IV 

Termín a miesto plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa bodu 2.1 tejto zmluvy a odovzdať                      

dielo  objednávateľovi v týchto termínoch: 

 Termín začatia: dňom odovzdania a prevzatia staveniska, podľa bodu 8.2 tejto zmluvy 

 Termín dokončenia: 30 dní od podpísania zmluvy  

4.2 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riadne a včasné vykonanie diela. 

4.3 Nedodržanie termínu vykonania a odovzdania diela zhotoviteľom podľa ods. 4.1 tejto 

zmluvy pre dôvody na strane zhotoviteľa má za následok uplatnenie sankcie zo strany 

objednávateľa voči zhotoviteľovi, a to vo forme zmluvnej pokuty v zmysle bodu 10.1 

tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym ukončením, vrátane 

odstránenia prípadných vád, a odovzdaním diela objednávateľovi. Za ukončenie diela sa 

považuje deň, kedy bol zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela.  

4.5 Ak po protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi podľa bodu 4.4 tejto zmluvy 

budú zistené vady diela, je zhotoviteľ povinný takéto vady diela, ktoré mu budú                      

zo strany objednávateľa písomne oznámené, bezodkladne odstrániť na vlastné náklady 

v zmysle ustanovení čl. VII tejto zmluvy o záručnej dobe. 
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4.6 Ak zhotoviteľ riadne dokončí dielo pred dohodnutým termínom uvedeným v bode 4.1 

zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje takto riadne vykonané dielo prevziať aj v skoršom 

termíne. Zhotoviteľ riadne dokončenie diela pred termínom dohodnutým v bode 4.1 

zmluvy a možnosť jeho prevzatia oznámi objednávateľovi písomne na adrese jeho sídla 

uvedenej v bode 1.1 zmluvy.  

4.7 Dodržanie termínov plnenia podľa bodu 4.1 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa je 

závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. 

Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením záväzku po dobu, počas ktorej nemohol plniť 

svoje povinnosti následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom 

termín plnenia sa o tento čas predlžuje bez nároku objednávateľa na uplatnenie sankcií. 

 

4.8  Miesto zhotovenia diela: budova Centra pre deti a rodiny Trenčín, Jilemnického 567/40, 

91101, ktorá sa nachádza na parcele č. 621/13 vedenej na LV č. 5868, okres: Trenčín, 

obec: Trenčín, katastrálne územie: Trenčín, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky 

a v správe objednávateľa.  

 

 

Článok V 

Cena diela 

  

5.1 Dohodnutá cena za vykonanie diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného 

obstarávania. 

5.2 Dohodnutá cena za vykonanie diela je nasledovná: 

Cena diela bez DPH:  31 826,51 Eur 

(slovom tridsaťjedentisícosemstodvadsaťšesť a 51/100 Eur) 

Cena diela s DPH: 31.826,51 Eur 

(slovom tridsaťjedentisícosemstodvadsaťšesť a 51/100 Eur) 

Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH. 

5.3 Dohodnutá cena za vykonanie diela je konečná, pevná, záväzná a zahŕňa všetky 

náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s realizáciou jeho záväzku podľa tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu diela. 

5.4 Zhotoviteľ sa na základe svojich skúseností a odborných znalostí vyhlasuje, že cenová 

ponuka za dielo podľa oceneného výkazu výmer, ktorú predkladá do verejného 

obstarávania je kompletná a nevyžiada si žiadne navýšenie. Zhotoviteľ nemá nárok na 

zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela, a to z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, 

resp. pri príprave cenovej ponuky, požiadavky uvedené v tejto zmluve nezohľadnil. 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky 

nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej 

ceny predmetu zákazky, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je 

cena dohodnutá v bode 5.2 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu 

na úrovni s DPH. 

5.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že je možné vystaviť a doručiť faktúru podľa tejto 

zmluvy aj v zmysle zákona č. 215/2019 z. o zaručenej elektronickej fakturácii a 

 centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ďalej len („zák. č. 
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215/2019 Z. z.“). Takto vystavená  a doručená faktúra musí mať všetky náležitosti 

podľa § 2 ods. 2 písm. a) až m), zák. č. 215/2019.“ 

 

Článok VI 

Platobné podmienky 

 

6.1 Cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom podľa 

súpisu vykonaných prác na diele v kalendárnom mesiaci a riadne doručenej 

objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác 

potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi súpis vykonaných prác do 5 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca. 

Súpis vykonaných prác objednávateľ potvrdí najneskôr do 5 dní od jeho 

predloženia/doručenia objednávateľovi. Súpis vykonaných prác podľa predchádzajúcej 

vety tvorí prílohu k faktúre vystavenej zhotoviteľom podľa tohto bodu.   

 

6.2   Faktúra musí okrem zákonných náležitostí uvedených v § 74 ods. 1 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahovať 

tieto náležitosti: 

označenie zmluvných strán, 

6.2.1  číslo tejto zmluvy,  

6.2.2  označenie diela,  

6.2.3  deň splatnosti faktúry, 

6.2.4 označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa vo forme IBAN, 

6.2.5  fakturovanú sumu v EUR,  

6.2.6  pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 

6.2.7  prílohu, ktorou je súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom  a     

          objednávateľom. 

 

6.3  Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani  z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

6.4 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry. 

objednávateľovi v listinnej podobe na adresu sídla uvedenú v bode 1.1 zmluvy. 

Ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, nie je 

objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením sumy uvedenej vo faktúre.  

6.5  Objednávateľ má právo vrátiť vystavenú faktúru zhotoviteľovi, ak vystavená faktúra 

neobsahuje náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov Slovenskej republiky alebo ak neobsahuje náležitosti podľa bodu 6.2 tejto 

zmluvy. Takto objednávateľom vrátenú faktúru zhotoviteľ podľa charakteru 

nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty 

splatnosti faktúry a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho 

doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.  

6.6  Cena za vykonanie diela sa považuje za uhradenú v deň, kedy bola čiastka odpísaná 

z účtu objednávateľa. 

 

6.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dohodnutá cena, resp. jej časť, je prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto prostriedkov 

a na kontrolu ich použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia 

alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

Článok VII 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania 

objednávateľovi alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby.  

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo napriek jeho upozorneniu objednávateľ na ich 

použití trval. 

7.4 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho 

odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi. Záručná doba podľa predchádzajúcej 

vety začína  plynúť odo dňa odstránenia poslednej vady diela zistenej pri odovzdaní a 

prevzatí diela objednávateľovi. Záručná doba na dodaných technologických 

zariadeniach je určená podľa záručnej doby dodávateľa technických zariadení. 

7.5 Ak sa počas plynutia záručnej doby zistí, že dielo má vady, objednávateľ má právo 

požadovať odstránenie týchto vád a zhotoviteľ je povinný tieto vady bezodkladne 

odstrániť na svoje náklady.  

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že zistenú vadu diela písomne oznámi zhotoviteľovi 

bezodkladne po jej zistení na adrese zhotoviteľa uvedenej v bode 1.2 zmluvy.  

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela bezodkladne                      

po písomnom oznámení objednávateľa podľa bodu 7.6 zmluvy a zistené vady na vlastné 

náklady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase podľa písomnej dohody 

zmluvných strán. 

7.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou na náklady 

zhotoviteľa, ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne podľa bodu 7.7 tejto zmluvy vady 

diela neodstráni. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po záručnej dobe, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinnosti a je povinný ich na základe písomnej požiadavky 

objednávateľa bezplatne odstrániť. Ak sa takéto vady nedajú odstrániť, zhotoviteľ 

navrhne objednávateľovi iné vhodné riešenie na odstránenie predmetnej vady diela. 

 

7.10 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať 

náhradnú časť diela alebo Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za 

vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku. 

 

Článok VIII 

Podmienky vykonania diela 

 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, 

na vlastné náklady, vlastnými prostriedkami a v požadovanej odbornej kvalite, pričom 
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je povinný dodržiavať platné technické normy a všeobecne záväzné právne predpisy 

vzťahujúce sa na dielo. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním diela inú osobu. 

8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko formou protokolu o odovzdaní a 

prevzatí staveniska, a to v dvoch rovnopisoch, z ktorých dostane každá zo zmluvných 

strán po jednom vyhotovení, to všetko najneskôr do 5 pracovných dní od dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

8.3 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý na vyžiadanie sprístupní 

objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s pokynmi 

objednávateľa, čomu prispôsobí aj postup  jednotlivých prác. 

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi súčinnosť spočívajúcu najmä 

v sprístupnení priestorov k prevedeniu prác, odovzdaní doplňujúcich údajov 

a podkladov, ktorých potreba vznikne počas realizácie prác. Objednávateľ je povinný 

odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade 

s podmienkami zmluvy.  

8.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických 

vád. 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ktorí 

sú zhotoviteľom poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tiež zodpovedá za 

čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 

8.7 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú pri zhotovovaní diela v 

súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Prípadné škody, poplatky alebo pokuty, ktoré by 

vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety uhrádza 

zhotoviteľ. Ak zo strany príslušného správneho orgánu, resp. iných oprávnených osôb 

dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči 

objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa,  je za tieto nároky 

zodpovedný zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v 

určenej lehote. 

8.8 Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti napojenia na odber 

elektrickej energie a vody a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné 

merania. Podmienky odberu vody a elektrickej energie budú dohodnuté v protokole 

o odovzdaní a prevzatí staveniska uvedeného v bode 8.2 zmluvy. 

8.9 Stavebný materiál, zariadenia potrebné na vykonanie diela a technologické  zariadenia 

zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou dohodnutej ceny za 

vykonanie diela v súlade s čl. V tejto zmluvy.  

8.10 Nebezpečenstvo vzniku škody na jednotlivých častiach diela, ako aj na veciach 

a materiáloch potrebných na vykonanie diela, znáša zhotoviteľ až do okamihu 

protokolárneho prevzatia diela objednávateľovi. 

 

8.11 Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby pri vykonávaní diela nespôsobil škody 

objednávateľovi. Prípadné škody z porušenia jeho povinností uhradí zhotoviteľ 

objednávateľovi alebo poškodenú vec uvedie do pôvodného stavu. V prípade, ak 

uvedenie poškodenej veci do pôvodného stavu nezabezpečí zhotoviteľ, vyhradzuje si 
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objednávateľ právo zabezpečiť uvedenie poškodenej veci do pôvodného stavu na 

náklady zhotoviteľa. 

 

8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi pri plnení tejto 

zmluvy, ako aj za škody spôsobené svojimi zamestnancami alebo osobami poverenými 

prácami na diele podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zvoliť vhodnú technológiu 

tak, aby minimalizoval hluk, prašnosť, vibrácie. 

 

Článok IX 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej tri pracovné dni pred odovzdaním diela, ktoré je 

predmetom tejto zmluvy, písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. Následne si 

zmluvné strany písomne dohodnú presný čas odovzdania a prevzatia diela. 

9.2 O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom 

protokol o odovzdaní a prevzatí diela, a to v dvoch rovnopisoch, z ktorých dostane 

každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, 

okrem základných údajov o zmluvnom vzťahu obsahuje:  

9.2.1  zhodnotenie akosti vykonaných prác, 

9.2.2 súpis zistených vád a v takom prípade dohodu zmluvných strán o opatreniach  

  a  lehotách pre zhotoviteľa na odstránenie zistených vád diela, 

9.2.3  súpis odovzdaných dokladov, 

9.2.4  atesty a certifikáty výrobkov, 

   9.2.5  kópiu stavebného denníka, 

   9.2.6  doklad o likvidácii stavebnej sutiny, 

   9.2.7  predpísané skúšky a revízie, 

   9.2.8  dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

 

9.3. Súčasťou preberacieho konania je vykonanie skúšok a prehliadok v zmysle zmluvných 

  parametrov podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy. Za riadne ukončenie diela sa považuje,  

  dielo, ktoré má zmluvné parametre podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

 

9.4  Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého 

charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, 

bude ohrozené alebo podstatne zhoršené. 

9.5  V prípade zistenia takých vád diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ  

dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené 

vady a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať 

za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba plnenia predmetu zmluvy. Ak týmto 

spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v zmluve, bude zhotoviteľ v omeškaní s 

odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať 

objednávateľa na začatie preberacieho konania až  po riadnom odstránení vád. 

 

9.6 Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, 

kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou podľa tejto zmluvy a 

všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
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Článok X 

Zmluvné pokuty 

 

10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním diela riadne a včas v 

dohodnutom termíne plnenia v zmysle čl. IV tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený 

požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej 

dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. V tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania. 

10.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela podľa písomnej dohody zmluvných strán v zmysle 

bodu 7.7 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. V tejto 

zmluvy za každý začatý deň omeškania. 

10.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať od objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za 

každý začatý deň omeškania.  

10.4 Nárok na náhradu škody spôsobnej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže 

zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý. 

 

Článok XI 

Vyššia moc 

 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia udalosť alebo 

okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli 

predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní zmluvy o dielo, a ktorá znemožňuje realizáciu 

celého zmluvného diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

11.2 Ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 

kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných 

postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy.  

11.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 

moci, zmluvná strana, na strane ktorej sa vyskytla prekážka vyššej moci, požiada druhú 

zmluvnú stranu o úpravu zmluvy alebo o prípadné ukončenie zmluvy. 

11.4 V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, 

v omeškaní s plnením vyššou mocou dotknutého záväzku a oprávnená strana nemá 

nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas 

trvania vyššej moci, ale len do doby uvedenej v bode 11.3 zmluvy. Zmluvné strany po 

uplynutí doby podľa predchádzajúcej vety postupujú podľa bodu 11.3 zmluvy. 

 

Článok XII 

Ostatné ustanovenia 

 

12.1 Zhotoviteľ má povinnosť objednávateľa pravidelne informovať o stave 

a rozpracovanosti diela, a to vždy na požiadanie objednávateľa a podľa jeho potreby. 

12.2 Zhotoviteľ pri plnení svojho zmluvného záväzku postupuje s odbornou starostlivosťou. 

Je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy 

a podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa podkladmi 

poskytnutými od objednávateľa a pokynmi objednávateľa.  

12.3 Na účely tejto zmluvy platí, že zásielka sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia 

adresátom. V prípade, ak adresát zásielku neprevzal, zásielka sa považuje za doručenú 
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dňom vrátenia nedoručenej alebo nedoručiteľnej zásielky odosielateľovi alebo dňom 

odmietnutia prijatia zásielky adresátom. 

 

Článok XIII 

Trvanie zmluvy 

 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže zaniknúť aj písomnou dohodou zmluvných 

strán, písomnou výpoveďou objednávateľa alebo odstúpením od zmluvy.  

13.2 Objednávateľ môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť zmluvu písomnou výpoveďou 

s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť dňom 

nasledujúcim po doručení výpovede zhotoviteľovi.  

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od zmluvy je možné iba pri jej podstatnom 

porušení. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od zmluvy 

v listinnej podobe druhej zmluvnej strane. 

13.4 Za podstatné porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje: 

13.4.1 neodovzdanie vykonaného diela v požadovanej kvalite a rozsahu podľa prílohy 

č. 1 tejto zmluvy, 

13.4.2 omeškanie s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 15 kalendárnych dní, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak, 

13.4.3 opakované porušenie zmluvných podmienok, a to napriek predchádzajúcemu 

písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa, 

13.4.4 začatie konkurzného konania alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, 

13.4.5 vstup zhotoviteľa do likvidácie. 

13.5 Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody 

ani právo na zaplatenie zmluvne dohodnutých sankcií. 

13.6 V prípade objednávateľovho odstúpenia od zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, 

ak je nutná, a ostatné súvisiace náklady.  

13.7 Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dielo v stave, v akom sa 

nachádza ku dňu ukončenia zmluvy, spolu so všetkými dokladmi, najmä  podklady, 

ktoré prijal od objednávateľa k vykonaniu diela, atesty, osvedčenia, certifikáty, záručné 

listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti diela. O odovzdaní diela spíšu zmluvné 

strany zápisnicu, v ktorej uvedú v akom stave je dielo odovzdané a preberané. Podľa 

údajov v tejto zápisnici vyhotoví zhotoviteľ faktúru v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy, ktorou objednávateľovi vyúčtuje skutočne vykonané, odovzdané a prevzaté 

práce na diele, a to ku dňu zániku zmluvy. 

13.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade zániku zmluvy poskytne novému zhotoviteľovi 

diela všetku súčinnosť. 

 

Článok XIV 

Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov. 
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14.2 Zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

14.3 Vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 

ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

14.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou očíslovaných písomných 

dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán a za dodržania podmienok stanovených  

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

14.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

 Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer, 

 Príloha č. 2 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy. 

 

14.6 Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť 

alebo neúčinnosť tohto ustanovenia nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť 

ďalších ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že 

neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo 

najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy 

sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany 

postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je 

nevykonateľné. 

14.7 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán objednávateľ dostane päť rovnopisov 

a zhotoviteľ dostane dva rovnopisy.  

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli,                      

že zmluvu uzatvárajú na základe svojej skutočnej vážnej, určitej a slobodnej vôle,                             

že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 

Za objednávateľa:   Za zhotoviteľa: 
    

V Trenčíne, dňa 07.12.2021   V Trenčíne dňa 07.12.2021 

 

 

 

 

   

Mgr. Iveta Izraelová 

Riaditeľka                                                     

Centrum pre deti a rodiny Trenčín 

  Veronika Čelechovská konateľka 

 

 

 

 

 



Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy 

 

Kompletná rekonštrukcia a modernizácia sociálnych a hygienických zariadení  sa bude 

realizovať na I. a II. NP v budove CDR Trenčín na základe vypracovaného projektovej 

dokumentácie. Budova CDR Trenčín je trojpodlažná, jedno podzemné a dve nadzemné 

podlažia. Kúpeľne sú umiestnené dispozične v objekte nad sebou a zhodné. Priestor  kúpeľne 

sa skladá zo štyroch častí: umyváreň s umývadlami, dve samostatné WC a samostatná kúpeľňa 

so sprchou a vaňou. Kúpeľne sú v zastaralom stave a v nevyhovujúcom stave sú 

elektroinštalácie, rozvody vody a kanalizácie. 

Predmetom riešenia podľa projektovej dokumentácie - Demontáž jestvujúcich vyznačených 

interiérových dverí - demontáž zariaďovacích predmetov ( 6 umývadiel, 2 WC, vaňa a sprcha ) - 

demontáž zrkadiel - vybúranie obkladov a dlažieb - demontáž sklobetónových tvaroviek zabudovaných 

v priečke a následné zamurovanie otvoru- vymurovanie novej deliacej steny pri novom osadení vaničky 

– realizácia nového pohľadu zo SDK impregnovaný v časti dvoch WC - osadenie nových zariaďovacích 

predmetov - oprava a nový poter v podlahách - realizácia nových dlažieb a obkladov - demontáž 

vykurovacích predmetov - montáž nových vykurovacích predmetov - nová podlaha v miestnostiach - 

komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie vo vybraných miestnostiach - nové rozvody ZTI - nové 

povrchové úpravy stien a stropov po stavebných prác 

Vybúranie výplňových konštrukcií - Demontáž dverí vnútorných v počte 4 ks (výmena za nové, bez 

zárubní, ostávajú pôvodné) - Demontáž keramických obkladov - Demontáž keramickej dlažby - 

Odborná demontáž 2ks vykurovacieho telesa (výmena za nové ) - Odborná demontáž elektroinštalácie 

- Odborná demontáž zariaďovacích predmetov v plnom rozsahu - Odborná demontáž starých ZTI 

rozvodov 

STENY A STROPY Projekt do jestvujúcej fasády vôbec nezasahuje. Na všetky steny navrhovaných 

miestností sa prevedie realizácia nového keramického obkladu, výška obkladu sa za zosúladí so svetlou 

výškou miestností. Pôvodné omietky stien ostávajú zachované, kde bude potrebné prevedie sa ich 

oprava, hlavne po búracích prácach, kde sa navrhuje vystierkovanie a prevedie sa nový náter proti 

vlhkosti. Strop ostáva jestvujúci, navrhuje sa vystierkovanie a vymaľovanie. Súčasťou tohto projektu 

nie je návrh interiérov.  

PODLAHY Nová podlaha bude realizovaná z keramickej dlažby protišmykovej, odtieň dlažby na 

základe výberu investora. Na lepenie použiť lepidlo na báze cementu triedy min. C2 T Škárovanie 

doporučujem realizovať epoxidovou škárovacou hmotou.  V kúpeľni a umývarní je potrebná škárovacia 

hmota, ktorá je odolná voči chemickým čistiacim prostriedkom, olejom, tukom a pod. Pri škárovaní je 

potrebné dbať na to, aby nedošlo k zašpineniu dlažby epoxidovou škárovacou hmotou z dôvodu 

profilácie povrchu protišmykovej dlažby. V prípade poškodeného podkladu podlahy po búracích 

prácach je potrebné najprv vyspraviť podklad. Pod dlažbu navrhujem aplikovať hydroizolačný náter. 

Rohy a kúty prepáskovať páskou v hydroizolačnej stierke. Na obklad stien je navrhnutý keramický 

obklad do cementového lepidla. Škárovanie cementovou škárovacou hmotou. 

HYDROIZOLÁCIA Nakoľko sa jedná o priestory, ktoré sú trvalo vystavené účinkom vody je 

navrhované izolovanie hydroizolačnými membránami sa na utesnenie podkladov v priestoroch. Podklad 

musí byť vyrovnaný a očistený. Trhliny vzniknuté sadnutím alebo trhliny spôsobené plastickým či 

hydrometrickým zmrašťovaním v cementových poteroch sa musia utesniť epoxidovou živicou. 



Nerovnosti do hrúbky 3 cm (vyhotovenie spádov, výplň otvorov) sa odporúča vyrovnať opravnou 

maltou, nesúdržné prašné povrchy je nevyhnutné spevniť penetračným náterom. Pred aplikáciou 

cementových membrán je nevyhnutné venovať pozornosť kritickým miestam. Ich správne vyhotovenie 

má rozhodujúci vplyv na zhotovenie funkčného hydroizolačného systému. Kontrolné škáry (vrátane 

škár vzniknutých medzi vodorovnými a zvislými plochami) a dilatačné škáry treba utesniť tesniacimi 

páskami, odtokové vpusty zasa špeciálnymi tesniacimi manžetami. Požije sa dvojzložková cementová 

hydroizolačná membrána. Miesta styku steny a podlahy sa pred aplikáciou membrány utesnia 

pogumovanou páskou. Na strany izolovaných rohov a škár, ktoré treba utesniť, sa nanesie tenká vrstva 

cementovej membrány v hrúbke minimálne 1 mm. Následne sa do čerstvej vrstvy vloží pogumovaný 

pás s tkaninou po stranách alebo špeciálne profily (rohy a manžety), ktoré sa zatlačia hladkou stierkou. 

Je dôležité, aby bola hydroizolačnou maltou pokrytá nielen tkanina na stranách pásky, ale aj gumený 

pás. Do dilatačnej škáry sa musí tesniaca páska uložiť v tvare písmena Ω. Na utesnenie rohov sa 

odporúča použiť rohové profily 90° (vnútorný roh) alebo 270° (vonkajší roh). Spoje medzi páskami sa 

musia zlepiť lepidlom na báze syntetických živíc. Následne možno na pripravený podklad celoplošne 

naniesť hydroizolačnú maltu. Najskôr sa hladkou stranou stierky nanesie veľmi tenká (nulová) vrstva. 

Ihneď nato sa zubovou stierkou nanesie prvá vrstva hydroizolačnej malty v hrúbke minimálne 1 mm. 

Do ešte čerstvej vrstvy sa zapracuje sklotextilná mriežka odolná proti alkalickým vplyvom. Po vložení 

sklotextilnej mriežky sa povrch vyhladí hladkou stranou stierky. Po vytvrdnutí prvej vrstvy (približne 1 

hodina pri optimálnych poveternostných podmienkach, 5 hodín v chladnejšom prostredí pri teplote 

+5 °C) sa nanesie druhá vrstva v hrúbke minimálne 1 mm tak, aby sa dôkladne prekryla sklotextilná 

mriežka. Povrch sa vyhladí hladkou stranou stierky. Konečná hrúbka hydroizolačnej malty má byť 

minimálne 2 mm. Obkladové prvky možno na zaizolované plochy lepiť pomocou cementových lepidiel 

triedy C2 pri optimálnej teplote už po 4 hodinách, pri teplote +5 °C po 24 hodinách (od začatia 

hydroizolačných prác). 

VYKUROVACIA SÚSTAVA - Výmena radiátorov Ústredné vykurovanie je navrhnuté ako 

pôvodné konvenčné vykurovanie pomocou radiátorov s tepelným spádom 90/70. V miestnosti 

kúpeľní je osadené rebríkové teleso a v časti umývarní je osadený panelový radiátor na každom 

riešenom podlaží- demontáž radiátorov, vykurovacie telesá v miestnostiach, v umyvárni 

panelové vykurovacie telesá  z oceľového plechu, v kúpeľniach sú navrhnuté trubkové 

vykurovacie telesá, telesá budú pripojené jednobodovo štvorcestnou armatúrou v rohovom 

prevedení, opatrené odvzdušňovacími zátkami a termostatickými hlavicami. 

ELEKTROINŠTALÁCIA Hlavný rozvod elektrickej energie-vnútorný rozvod pozostáva 

z rozvádzača RO, ktorý sa doplní a napojí rekonštruované priestory zariadenia, rozvádzač je 

modulárny a zapustený v stene, rozvádzač sa doplní sa o prúdové chrániče, vývody na svetelné 

a zásuvkové obvody sú napoja na istiace prvky, silnoprúdová elektroinštalácia je navrhnutá 

podľa súboru noriem STN 33 200 v sieti TN-S s oddeleným stredným (N) a ochranným (PE) 

vodičom, svetelná elektroinštalácia je navrhnutá medenými vodičmi uloženými v trubkách pod 

omietkou, elektroinštalácia je vedená v stene a v strope, osadenie vypínačov a zásuviek vo 

výške 120 cm nad podlahou, ovládanie svetiel je riešené jednopólovými vypínačmi, zásuvky 

vybaviť krytom s ochrannými clonkami.    

ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA rieši zásobovanie objektu vodou a odvedenie 

splaškových vôd z objektu, demontáž zariaďovacích predmetov, batérii a vybúranie 

jestvujúcich inštalácii, osadenie nových zariaďovacích predmetov a napojenie na jestvujúce 

rozvody SV a TV v stenách a priečkach, pri dispozičnej zmene sú navrhnuté nové potrubia SV 

a TV s dopojením na jestvujúce rozvody, poprípade budú vsadené t-kusy. Rozvod bude 

prevedený z rúrok plastovo-hliníkových, zabezpečené proti orosovaniu izoláciou, prevedenie 

tlakovej skúšky a dezinfekcie a prepláchnutie systému. Vnútorná kanalizácia- liatinová 



stupačka DN 100mm bude v celom rozsahu zrušená a zdemontovaná, nové zariaďovacie 

predmet budú odkanalizované cez zápachové uzávery potrubím pripojovacím DN50mm. 

Pripojovacie potrubie bude napojené na odpadové potrubia v nových stupačkách, ukončené nad 

strechou objektu vetracími hlavicami, nad podlahou na stupačkách osadené čistiace tvarovky a 

osadené prechodky, na kanalizačnom potrubí je nutné vykonať skúšku vodotesnosti. 

Hlavnou podmienkou pre dodávateľa bude prevádzať všetky práce bez prerušenia 

prevádzky CDR bez obmedzení,práce bude vykonávať bez prestojov,systematicky,postupne 

a to podľa projektovej dokumentácie, s dodržaním všetkých bezpečnostných predpisov,s 

použitím predpísaných materiálov podľa projektovej dokumentácie s dodržaním termínu 

ukončenia diela. 

Všetky podmienky a termíny realizácie diela budú zakotvené vo vopred uzatvorenej zmluve 

o dielo , uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Trenčín

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 52420841

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00 

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 VRN 2   0,00 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" Dodávky 17 VRN 5   0,00 

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 420,00 

7 31 334,51 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 420,00 

20 HZS 72,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 31 826,51 

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % 0,00 

Objednávateľ
25 31 826,51 

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00 

Stavebné úpravy v kúpelniach v Centre pre deti a rodiny Trenčín   

 Centrum pre deti a rodiny, Trenčín   

 Ing. Kuchťáková Miriam   

CEVE CONSULT, s.r.o., Gen. M.R. Štefánika 65, Trenčín

Ing. Bodnárová Glasová Marcela   

18.11.2021

Cena celkom  (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba: Stavebné úpravy v kúpelniach v Centre pre deti a rodiny Trenčín

Objednávateľ: Centrum pre deti a rodiny, Trenčín

Zhotoviteľ:CEVE CONSULT, s.r.o. Spracoval: Ing. Bodnárová Glasová Marcela

Miesto: Trenčín Dátum: 9. 7. 2021

Kód Zákazka Cena celkom Ostatné ZRN HZS VRN KČ

01op

Stavebné úpravy v kúpelniach v Centre pre deti a 

rodiny Trenčín   31 826,51 0,00 31 334,51 72,00 420,00 0,00 

01     Architektonicko stavebné riešenie   14 905,27 0,00 14 905,27 0,00 0,00 0,00

02     Zdravotechnická inštalácia   7 892,84 0,00 7 892,84 0,00 0,00 0,00

03     Vykurovanie   2 623,66 0,00 2 131,66 72,00 420,00 0,00

04

    Elektroinštalácia - umelé osvetlenie a silnoprúdové 

rozvody   6 404,74 0,00 6 404,74 0,00 0,00 0,00

Celkom 31 826,51 0,00 31 334,51 72,00 420,00 0,00 

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Stavebné úpravy v kúpelniach v Centre pre deti a rodiny Trenčín

Objekt:   Architektonicko stavebné riešenie

Objednávateľ:    Centrum pre deti a rodiny, Trenčín

Zhotoviteľ:    CEVE CONSULT, s.r.o. Spracoval:   Ing. Bodnárová Glasová Marcela

Miesto:  Trenčín

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Jednotková cena Celková cena 

Hmotnosť 

celkom
1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   3 846,02 7,173

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   142,88 0,303

1 340238233

Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami 

YTONG (100x599x249)   m2 1,200 30,580 36,70 0,081

2 342272102

Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na 

MVC a maltu YTONG (100x249x599)   m2 3,150 27,600 86,94 0,221

3 342948112 Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám   m 4,200 4,583 19,25 0,001

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 045,99 6,868

4 611461115.1 Príprava vnútorného podkladu, penetračný náter   m2 148,370 1,560 231,46 0,065

5 612421615.1

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stien  a 

stropov - oprava otlčených omietok (15%)   m2 11,600 3,233 37,50 0,380

6 612451111.1 Vnútorná cementová omietka stien hrubá zatretá - pod obklad   m2 136,770 9,960 1 362,23 4,839

7 612462313

Vnútorná sanačná omietka stien weber.san sanačná vrátane 

penetrácie   m2 3,500 13,440 47,04 0,037

8 612481119.1

Potiahnutie vnútorných stien a stropov sklotextílnou mriežkou 

s celoplošným prilepením   m2 7,500 6,360 47,70 0,043

9 632477001

Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený 

s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm   m2 33,340 9,600 320,06 1,504

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 403,33 0,002

10 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 33,340 3,000 100,02 0,002

11 962031132

Búranie priečok z tehál alebo tvárníc hr. do 150 mm,  -

0,19600t   m2 0,110 3,359 0,37 0,000

12 962081141

Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm,  

-0,08200t   m2 1,200 8,454 10,14 0,000

13 965081712

Búranie dlažieb keramických dlaždíc s lepidlom alebo maltou 

hr. do 10 mm,  -0,02000t   m2 33,340 2,587 86,26 0,000

14 968061125

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, 

-0,02400t   ks 8,000 3,000 24,00 0,000

15 971033261

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 

600 mm,  -0,01600t so začistením - otvor pre odvetranie 

kúpelne   ks 2,000 14,074 28,15 0,000

16 97801312.1

Otlčenie omietok stien a stropov vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 15 %,  -0,01000t   m2 11,600 1,500 17,40 0,000

17 978059531

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných s 

lepidlom alebo maltou nad 2 m2,  -0,06800t   m2 130,050 3,480 452,58 0,000

18 978059532. Odsekanie alebo odobratie zrkadla lepeného ,  -0,06800t   m2 4,380 5,040 22,08 0,000

19 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 10,270 15,600 160,21 0,000

20 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km   t 195,530 0,497 97,14 0,000

21 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 

m   t 10,270 12,240 125,70 0,000

22 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m   t 41,160 1,396 57,44 0,000

23 979089012

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

ostatné   t 10,270 21,600 221,83 0,000

99 Presun hmôt HSV   253,82 0,000

24 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 

plášťov výšky do 25 m   t 7,170 35,400 253,82 0,000

ROZPOČET  

Dátum:   9. 7. 2021
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Jednotková cena Celková cena 

Hmotnosť 

celkom
1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV   11 059,25 4,721

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   1 520,29 0,357

25 711211051

Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota Weber - 

Terranova, stierka, vrátane prepáskovania rohov a kútov 

vodorovná + zvislá   m2 170,110 8,640 1 469,75 0,357

26 998711202.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   % 15,600 3,240 50,54 0,000

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   217,50 0,000

27 725291113

Montaž doplnkov zariadení kúpeľní - osadenie zrkalda na 

obklad, alebo vsadenie do obkladu vrátane dodávky   m2 4,010 54,240 217,50 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby   111,67 0,071

28 763138212

Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová 

oceľová podkonštrukcia CD   m2 3,160 35,340 111,67 0,071

766 Konštrukcie stolárske   1 272,48 0,000

29 76600-01

D+M dverí interierových plných laminovaných 750/1970 mm, 

farba biela  vrátane dverného prahu, vetracej mriežky 

300x200mm, kovania a  zámku podľa výberu investora   kus 4,000 144,000 576,00 0,000

30 76600-02

D+M dverí interierových plných laminovaných 800/1970 mm, 

farba biela  vrátane dverného prahu, vetracej mriežky 

300x200mm, kovania a  zámku podľa výberu investora   kus 2,000 162,000 324,00 0,000

31 76600-03

D+M dverí interierových plných laminovaných 900/1970 mm, 

farba biela  vrátane dverného prahu, vetracej mriežky 

300x200mm, kovania a  zámku podľa výberu investora   kus 2,000 180,000 360,00 0,000

32 998766202.S

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 

6 do 12 m   % 13,000 0,960 12,48 0,000

771 Podlahy z dlaždíc   1 838,72 0,822

33 771575109.1 Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibilného lepidla   m2 33,340 18,065 602,28 0,128

34 5976412500

Dlaždice keramické, protišmykové  DIN 51130 trieda R11 

podľa výberu investora   m2 34,670 21,000 728,08 0,693

35 771579795T. Príplatok za špárov hmotou-plošne   m2 33,340 1,560 52,01 0,000

36 776992210

Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým 

náradím   m2 33,340 11,400 380,08 0,000

37 998771202.S

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   % 16,300 4,680 76,28 0,000

781 Dokončovacie práce a obklady   5 720,92 3,445

38 781445017.1

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 

flexibilného lepidla - výška obkladu 2,1m   m2 136,770 19,200 2 625,98 0,458

39 5976655000 Obkladačky keramické podľa výberu investora   m2 142,240 19,200 2 731,01 2,987

40 781479705R. Príplatok za špárovaciu hmotu-plošne vnutorný obklad   m2 136,770 1,560 213,36 0,000

41 998781202.S

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   % 57,030 2,640 150,56 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery   192,00 0,001

42 7832219.01

Oprava náterov zárubní, nový dvojnásobný syntetický vrátane 

odstránenia starého náteru   ks 8,000 24,000 192,00 0,001

784 Dokončovacie práce - maľby   185,66 0,026

43 784453471

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, ručne nanášané 

dvojnásobné + penetrácia na jemnozrnný podklad  výšky do 

3, 80 m   m2 77,360 2,400 185,66 0,026

Celkom   14 905,27 11,894
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Stavba:   Stavebné úpravy v kúpelniach v Centre pre deti a rodiny Trenčín

Objekt:   Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ:    Centrum pre deti a rodiny, Trenčín

Zhotoviteľ:    CEVE CONSULT, s.r.o. Spracoval:   Ing. Minárik Ivan

Miesto:  Trenčín

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Jednotková cena Celková cena 

Hmotnosť 

celkom
1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   266,40 0,000

8 Rúrové vedenie   160,24 0,000

1 899912112

Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 

75 - 110   ks 6,000 9,000 54,00 0,000

2 722160939.S Uchytenie pre kanalizáciu do objímok- závitová tyč   ks 6,000 11,317 67,91 0,000

3 311720000600.S Tyč závitová ZT 850 M8x50, dl.=0,3m   ks 6,000 6,389 38,33 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   106,16 0,000

4 962032231

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 

nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, 

cementových na maltu,  -1,90500t   m3 0,100 29,827 2,99 0,000

5 974032878

Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených 

pórobetónových tvárniciach   m 25,000 1,496 37,42 0,000

6 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 

nad alebo pod základným podlažím   t 1,280 12,318 15,77 0,000

7 979011121

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 

podlažie   t 0,610 8,629 5,27 0,000

8 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m   t 0,300 27,535 8,26 0,000

9 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 0,300 28,200 8,46 0,000

10 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km   t 3,040 7,080 21,53 0,000

11 979089012

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

ostatné   t 0,300 21,600 6,48 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   7 626,44 0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   988,76 0,000

12 721100902.S Prechodka PVC-LT DN 125,  -0,00042t   ks 1,000 10,729 10,73 0,000

13 721100906.S Prechodka PVC-LTDN 150   ks 1,000 17,768 17,77 0,000

14 721140802.S

Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 

dažďového do DN 100,  -0,01492t   m 20,000 7,082 141,65 0,000

15 721171107.g D+M potrubie z PVC redukcia DN 110/125   ks 1,000 7,080 7,08 0,000

16 721171107.h D+M potrubie z PVC redukcia DN 50/75   ks 1,000 6,600 6,60 0,000

17 721171107.i D+M potrubie z PVC redukcia DN 75/110   ks 1,000 6,960 6,96 0,000

18 721171107.S Potrubie z PVC - U odpadové  hrdlové D 75x1,8 mm   m 15,000 18,240 273,60 0,000

19 721171109.S Potrubie z PVC - U odpadové  hrdlové D 110x2,2 mm   m 17,000 20,760 352,92 0,000

20 721171111.S Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 125x2,8 mm   m 2,000 23,400 46,80 0,000

21 721173205.S Potrubie z novodurových rúr D 50x1,8 mm   m 10,000 11,383 113,83 0,000

22 998721202.S

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 

6 do 12 m   % 8,200 1,320 10,82 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   729,94 0,000

23 722131503.S Vytvorenie odbočky pre vodovody DN 20   ks 18,000 5,704 102,66 0,000

24 552520017400.S Odbočka liatinová jednoduchá DN 20   ks 18,000 14,748 265,46 0,000

25 722171130.S Potrubie plasthliníkové D 15 mm   m 23,000 12,155 279,56 0,000

26 722181111.S Izolácia potrubia PEX-ARMAFLEX- hr.  10 mm (SV, TUV)   m 23,000 1,480 34,03 0,000

27 722290226.S Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50   m 23,000 1,860 42,78 0,000

28 998722202.S

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   % 6,040 0,900 5,44 0,000

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   5 694,31 0,000

ROZPOČET  

Dátum:   9. 7. 2021
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Jednotková cena Celková cena 

Hmotnosť 

celkom
1 2 3 4 5 6 7 8

29 725119410.S

Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným 

odpadom   ks 4,000 22,021 88,08 0,000

30 642360000600

WC keramické NOVA PRO PICO 3/6 l s hlbokým 

splachovaním, odpad vodorovný, KOLO   ks 4,000 160,351 641,40 0,000

31 725219201.S.1

Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej 

armatúry   ks 10,000 24,000 240,00 0,000

32 642110000200

Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 

mm, biela, JIKA   ks 10,000 66,960 669,60 0,000

33 725241111.S Montáž sprchovej vaničky, s protišmykovou úpravou   ks 2,000 56,147 112,30 0,000

34 554230002000.S

Vanička sprchová oceľová SOFIA bez nôh, rozmer 

800x800x135 mm, biela JIKA   ks 2,000 166,780 333,56 0,000

35 725241126.S

Montáž sprchových dvier posuvných (2-dielne) 120cm + bezp. 

sklo   ks 2,000 65,293 130,58 0,000

36 725241126.S.1 Sprchové dvere posuvné (2-dielne) 120cm + bezp. sklo   ks 2,000 180,000 360,00 0,000

37 725241126.S.2

Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej , hlboká 

sedacia vanička120x75x40mm   ks 2,000 46,800 93,60 0,000

38 554230000600.S

Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková, hlboká sedacia 

vanička, rozmer 120x75x40 mm   ks 2,000 192,000 384,00 0,000

39 725245112.S

Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej bočnej do výšky 

2000 mm a šírky 800 mm   ks 2,000 45,106 90,22 0,000

40 552260001610.S

Vaňová zástena skladacia dvojdielna VS2 105, ŠxV 

1045x1400 mm, biela, RAVAK   ks 2,000 268,320 536,64 0,000

41 725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2   ks 28,000 6,628 185,57 0,000

42 551110020800.S Ventil rohový TE66-15   ks 28,000 12,408 347,42 0,000

43 725819402.S Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky   ks 4,000 8,000 32,00 0,000

44 551410000300.S Ventil TE67-15   ks 4,000 5,056 20,22 0,000

45 725829201.S Montáž batérie umývadlovej stojančekovej pákovej   ks 10,000 12,000 120,00 0,000

46 551450000200.S

Batéria umývadlová stojančeková pákováso zátkou clik-clak, 

chróm   ks 10,000 66,360 663,60 0,000

47 725849201.S

Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej so 

sprchovou súpravou   ks 4,000 12,000 48,00 0,000

48 551450002600.S

Batéria sprchová nástenná páková LYRA, rozteč 150 mm, 

bez sprchovej sady, chróm, JIKA   ks 4,000 72,000 288,00 0,000

49 725869341.S

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

sprchovej do D 90   ks 4,000 9,194 36,78 0,000

50 551620003200

Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 113 mm, s 

krytom odtoku, výška vody v zápachovej uzávierke 50 mm, 

plast   ks 4,000 63,163 252,65 0,000

51 998725202.S

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m   % 55,800 0,360 20,09 0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení   213,43 0,000

52 769011025

Montáž ventilátora priemyselného axiálneho nástenného na 

stenu veľkosť: 650   ks 2,000 22,399 44,80 0,000

53 4290013017 VENTS 650 SZ  axiálny ventilátor   ks 2,000 84,317 168,64 0,000

Celkom   7 892,84 0,000
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Stavba:   Stavebné úpravy v kúpelniach v Centre pre deti a rodiny Trenčín

Objekt:   Vykurovanie

Objednávateľ:    Centrum pre deti a rodiny, Trenčín

Zhotoviteľ:    CEVE CONSULT, s.r.o. Spracoval:   Ing. Martin Michale

Miesto:  Trenčín

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Jednotková cena Celková cena 

Hmotnosť 

celkom
1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV   2 131,66 0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie   502,32 0,000

1 733223302 Potrubie medenné tvrdé spojované lisovaním DN 15 ÚT   m 5,000 27,600 138,00 0,000

2 733224222

Príplatok k potrubiu meddenému za zhotovenie prípojky z 

trubiek medenných D 15x1   kus 4,000 23,760 95,04 0,000

3 733291101 Skúška tesnosti potrubia medenného do D 35x1,5   m 5,000 24,000 120,00 0,000

4 733291902 Prepojenie potrubia medenného pri opravách D 15x1 mm   kus 4,000 19,080 76,32 0,000

5 733811241

Ochrana potrubia ústredného kúrenia termoizolačními 

trubicami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm   m 6,000 4,560 27,36 0,000

6 998733202 Presun hmot pre rozvody potrubí v objektoch v do 12 m   % 10,000 4,560 45,60 0,000

734 Ústredné kúrenie - armatúry   477,78 0,000

7 734209103 Montáž armatury závitovej s jedným závitom G 1/2   kus 4,000 18,000 72,00 0,000

8 42212304 ventil odvzdušňovací k radiátorom mosadzný DN 15   kus 4,000 15,000 60,00 0,000

9 734209105 Montáž armatury závitovej s jedným závitom G 1   kus 4,000 1,484 5,94 0,000

10 1926006 Termostatická hlavica HERZ   kus 4,000 16,200 64,80 0,000

11 734229143 Montáž ventilu závitového - jednobodové pripojenie   kus 4,000 11,160 44,64 0,000

12 1 3766 12 Pripájací diel HERZ-3000, rohový, pre 2-rúrkové sústavy   kus 2,000 34,680 69,36 0,000

13 1 7784 41

Rohový štvorcestný ventil VUA-40 pre 2-rúrkové vykurovacie 

sústavy   kus 2,000 54,960 109,92 0,000

14 998734202 Presun hmot pre armatúry v objektoch v do 12 m   % 12,000 4,260 51,12 0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   1 151,56 0,000

15 735151831

Demontáž vykurovacieho telesa panelového třojradového 

délka do 1500 mm   kus 2,000 6,547 13,09 0,000

16 735159310

Montáž vykurovacích telies panelových trojradových délky do 

1140 mm   kus 2,000 11,963 23,93 0,000

17 4848954320

Vykurovacie teleso KORAD doskové 3-radové oceľové 33VK 

900x 700 VK   ks 2,000 386,999 774,00 0,000

18 735161812

Demontáž vykurovacieho telesa trubkového s hliníkovými 

lamelami dľžka do 2680 mm   kus 2,000 7,039 14,08 0,000

19 735164512

Montáž vykurovacieho telesa trubkového na stenu výšky 

telesa cez 1500 mm   kus 2,000 18,000 36,00 0,000

20 4845501255

Vykurovací rebrík radiátor KORADO oceľ.rebrík KORALUX 

RONDO CLASSIC KRC 600x1820   ks 2,000 135,413 270,83 0,000

21 735494811 Vypúšťanie vody z vykurovacích telies   kus 4,000 0,948 3,79 0,000

22 998735202

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   % 8,000 1,980 15,84 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   72,00 0,000

23 HZS2211

Hodinová zúčtovací sazba - vysekanie výklenkov pre 

dopojenie telies   hod 4,000 18,000 72,00 0,000

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v 

cenách   420,00 0,000

VRN09 Ostatné náklady   420,00 0,000

24 091003000

Ostatné náklady bez rozlíšenia - dopravné náklady, hrubé 

upratanie, odvoz suti, drobny pomocný materiál, nátery 

potrubí dotknutých častí apod.   kpl 1,000 420,000 420,00 0,000

Celkom   2 623,66 0,000

ROZPOČET  

Dátum:   9. 7. 2021

   Strana 7  z 9



Stavba:   Stavebné úpravy v kúpelniach v Centre pre deti a rodiny Trenčín

Objekt:   Elektroinštalácia - umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody

Objednávateľ:    Centrum pre deti a rodiny, Trenčín

Zhotoviteľ:    CEVE CONSULT, s.r.o. Spracoval:   Ing. Peter Čahoj

Miesto:  Trenčín

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Jednotková cena Celková cena 

Hmotnosť 

celkom
1 2 3 4 5 6 7 8

M Práce a dodávky M   6 404,74 0,000

D1

Doplnenie náplne rozvádzača R0, podľa v.č. 

03   280,75 0,000

1 210.001

Rozvádzač je v sústave TN-C, s privedeným PEN vodičom 

AY 10 mm2 zž.   

sad

a 1,000 180,000 180,00 0,000

2 21091210120410

Prúdový chránič s integrovanou skratovou ochranou, 

zvýšená odolnosť 1+N/A-G/char. C, 10A/30mA/10kA, 

Legrand 411310   ks 1,000 7,165 7,16 0,000

3 

21091210120410.

1

Prúdový chránič s integrovanou skratovou ochranou, typ A-

G, 1+N/char. B, 16A/30mA/10kA, Legrand 411304   ks 1,000 38,400 38,40 0,000

4 210.002

Drobný montážny materiál, svorkovnice, obal na 

dokumentáciu, lišty, kryty, popisky, tabuľky   

sad

a 1,000 47,760 47,76 0,000

5 21091210100001 Ukončenie kábla v rozvádzači do 2,5 mm   ks 6,000 1,238 7,43 0,000

D2

Doplnenie náplne rozvádzača R01, podľa v.č. 

04   280,75 0,000

6 210.003

Rozvádzač je v sústave TN-C, s privedeným PEN vodičom 

AY 10 mm2 zž.   

sad

a 1,000 180,000 180,00 0,000

7 21091210120410

Prúdový chránič s integrovanou skratovou ochranou, 

zvýšená odolnosť 1+N/A-G/char. C, 10A/30mA/10kA, 

Legrand 411310   ks 1,000 7,165 7,16 0,000

8 

21091210120410.

1

Prúdový chránič s integrovanou skratovou ochranou, typ A-

G, 1+N/char. B, 16A/30mA/10kA, Legrand 411304   ks 1,000 38,400 38,40 0,000

9 210.002

Drobný montážny materiál, svorkovnice, obal na 

dokumentáciu, lišty, kryty, popisky, tabuľky   

sad

a 1,000 47,760 47,76 0,000

10 21091210100001 Ukončenie kábla v rozvádzači do 2,5 mm   ks 6,000 1,238 7,43 0,000

D3 Svietidlá, vrátane zdrojov a štartérov:   603,60 0,000

11 210.004

,,C2", LED stropné (nást.) svietidlo 28 W, IP43, tr. ochr. II 

napr. Fosnova TORTUGA 0424 28W 4K CLD CELL BIA 

(22042413-00)   ks 2,000 62,400 124,80 0,000

12 210.005

,,C1", LED stropné (nást.) svietidlo 15 W, IP43, tr. ochr. II 

napr. Fosnova TORTUGA 0424 17W 4K CLD CELL BIA 

(22041411-00)   ks 10,000 47,880 478,80 0,000

D4

Elektroinštalačný materiál, krabice, trubky, 

káble, trasy   1 853,00 0,000

13 21091210010301

Krabica prístrojová pod omietku, vrátane zapojenia, 

bezhalogénová   ks 16,000 1,666 26,65 0,000

14 21091210010440

Krabica rozvodná pod omietku, vrátane zapojenia, 

bezhalogénová, s viečkom   ks 10,000 4,334 43,34 0,000

15 210.006 Svorka Nyblock pre 3 vodiče do 2,5 mm   ks 40,000 1,080 43,20 0,000

16 210.007 Svorka Nyblock pre 5 vodičov do 2,5 mm   ks 40,000 1,800 72,00 0,000

17 210.008 Vývod na svietidlo   ks 12,000 6,720 80,64 0,000

18 21091210010010

Trubka ohybná bezhalogénová pod omietku, vrátane 

montáže, priemer 16 mm   m 110,000 3,360 369,60 0,000

19 21091210010011

Trubka ohybná bezhalogénová pod omietku, vrátane 

montáže, priemer 20 mm   m 60,000 1,122 67,32 0,000

20 21091210010003

Trubka ohybná bezhalogénová pod omietku, vrátane 

montáže, priemer 25 mm   m 50,000 1,490 74,52 0,000

21 21091210881137 Kábel 1-CHKE-R-O 2x1,5 B2ca(s1,d0,a1)   m 14,000 1,006 14,08 0,000

22 21091210881139 Kábel 1-CHKE-R-O 3x1,5 B2ca(s1,d0,a1)   m 10,000 1,084 10,84 0,000

23 

21091210881139.

1 Kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca(s1,d0,a1)   m 100,000 3,000 300,00 0,000

24 21091210881150 Kábel 1-CHKE-R-J 5x1,5 B2ca(s1,d0,a1)   m 30,000 1,279 38,38 0,000

25 2109121881160 Kábel 1-CHKE-R-J 7x1,5 B2ca(s1,d0,a1)   m 70,000 6,720 470,40 0,000

26 21091210881140 Kábel 1-CHKE-R-J 3x2,5 B2ca(s1,d0,a1)   m 68,000 1,920 130,56 0,000

ROZPOČET  

Dátum:   9. 7. 2021
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Jednotková cena Celková cena 

Hmotnosť 

celkom
1 2 3 4 5 6 7 8

27 21091210881002 Kábel N2XH 6 zž mm2   m 30,000 0,618 18,54 0,000

28 21091210881004 Kábel N2XH 16 zž mm2   m 6,000 0,890 5,34 0,000

29 210.009 Svorka Bernard na uzemnenie + spona   ks 20,000 3,480 69,60 0,000

30 210.010 Cu páska pre Bernard svorku   m 5,000 3,600 18,00 0,000

D5

Spínače a zásuvky, komplet (prístroj, rámik, 

kryt) vrátane ktabice, pod omietku   110,15 0,000

31 210.011 Jednopólový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP43   ks 6,000 6,720 40,32 0,000

32 210.012 Jednopólový vypínač pod omietku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP43   ks 4,000 7,800 31,20 0,000

33 210.013 Jednopólový vypínač pod omietku, rad. 7, 10 A, 230 V, IP43   ks 2,000 8,160 16,32 0,000

34 21091210111004

Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP43 s 

ochranným krytom   ks 4,000 5,576 22,31 0,000

D6 Ostatný materiál a zariadenia   3 276,48 0,000

35 210.014 Výsek do steny 5x5 cm , resp. stropu   m 60,000 4,680 280,80 0,000

36 210.015 Výsek do steny 5x3 cm , resp. stropu   m 50,000 4,200 210,00 0,000

37 210.016 Výsek pod krabice   ks 26,000 3,000 78,00 0,000

38 210.017 Upevňovacie body   ks 150,000 1,920 288,00 0,000

39 210.018 Značenie trasy vedenia   m 80,000 0,600 48,00 0,000

40 210.019

Uchytenie kábla v rámci drážky pred zaomietaním, vrátane 

úchytky a klinca   ks 200,000 0,960 192,00 0,000

41 210.020 Prieraz stenou, betónom, do hrúbky 20 cm, rozmer D 50 mm,   

sad

a 2,000 12,000 24,00 0,000

42 210.021

Murárske výpomoci - prípadná drážka, úprava do 

pôvodného stavu, vrátane materiálu   

hod

. 16,000 12,000 192,00 0,000

43 210.022

Odborné demontáže a práce - demontáž svietidiel, kabeláže, 

spínačov, ostatné, vrátane materiálu   

hod

. 16,000 18,000 288,00 0,000

44 210.023

Pomocné práce - úprava povrchov po demontážach 

svietidiel, vrátane materiálu, otvory do priemeru 25 mm   

hod

. 16,000 12,000 192,00 0,000

45 210.024 Drobný montážny materiál   

sad

a 1,000 216,000 216,00 0,000

46 210.025

Prechody kábla cez plášť objektu, resp. požiarny úsek 

utesňovacia hmota Hilti - na prízemie - prepážková hmota 

HSM OBO   kg 0,000 0,000 0,00 0,000

47 210.026 Sada HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu   ks 0,000 0,000 0,00 0,000

48 210.027 Sádra 10 kg   ks 4,000 7,800 31,20 0,000

49 210.028 Zaťahovací vodič   m 25,000 1,200 30,00 0,000

50 210.029 Izolačná páska   ks 2,000 3,000 6,00 0,000

51 210.030 Inžinierska činnosť   ks 1,000 180,000 180,00 0,000

52 210.031 Revízna správa   ks 1,000 180,000 180,00 0,000

53 210.032 Dokumentácia skutkového stavu   ks 1,000 420,000 420,00 0,000

54 PPV PPV                                    z Montáže   % 12,000 3,720 44,64 0,000

55 MSDmon MSD                                   z Dodávky   % 8,000 3,480 27,84 0,000

56 PRESUN PRESUN         ( z Dodávky do Montáže )   % 5,000 3,000 15,00 0,000

57 MSDmat MSD                                   z Materiálu   % 10,000 4,200 42,00 0,000

58 STRATYm Straty z materiálu   % 10,000 2,760 27,60 0,000

59 PM Podružný materiál   % 5,000 4,680 23,40 0,000

60 210.033 Zemné práce   kpl 1,000 240,000 240,00 0,000

Celkom   6 404,74 0,000
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