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ZMLUVA O DIELO Č.: 4/2022 

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č: 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) 
v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „zmluva") 

1.1. Odberateľ 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zriadená: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať vo 
veciach technických 
Telefón: 
( ďalej len „odberatel"') 

1.2 Zhotoviteľ 
Názov: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 

Štatutárny orgán: 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Obec Závod 
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 
Právnická osoba 
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
Ing. Peter Vrablec 
00310158 
2020380131 
nie je platcom DPH 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 
Ing. Peter Vrablec 

0347799254 

KREATOR ATELIER, s.r.o. 
Vajnorská 8/ A, 831 04 Bratislava 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1., 
Oddiel Sro, vložka č. 50974/B 
Roman Michálek, konateľ 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
a) zmluvných: Roman Michálek, konateľ 
b) technických: Ing. Jozef Krajčovič, stavbyvedúci 
IČO: 44023189 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Tel: 

( ďalej len „zhotovitel"') 
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany"). 

2022580065 
SK2022580065 
Tatra banka a.s. 
SK24 1100 0000 0029 2584 7835 
+421 905 391 371 

1.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu osôb uvedených v bodoch 1. 1. a 1.2. si vzájomne oznámia 
doporučeným listom 

uzatvárajú túto zmluvu o dielo. 
Táto zmluva sa uzatvára podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o VO") - zákazka s nízkou 
hodnotou - cez elektronickú platformu bez zverejnenia vo Vestníku, uskutočnenie stavebných prác. 
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ČI.II. 
Predmet plnenia 

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie diela Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo 
kultúrno - historickej pamiatky v Závode. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za 
neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy. 

2.3 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 
Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia 
staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. · 

Čl. III. 
Čas plnenia 

3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobudne 
účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej 
a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa z Program 
rozvoja vidieka 2014-2020 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje: 
odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích 
osôb v termíne do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 4 mesiacov od prevzatia staveniska. 

Čl. IV. 
Miesto plnenia 

V obci Závod 

ČI. V. 
Cena diela 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy, je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF č. 87 /1996 Z. z. a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí 
Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane DPH, cla, dovoznej 
prirážky a iným zákonom stanovených príplatkov. Zmluvná cena je konečná. Stavebné dielo 
bude zhotoviteľom vykonané v ponúknutej cene a v požadovanej kvalite. 

5 .2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je: 59 942,63 EUR bez DPH 
DPH 20 % 11 988,53 EUR 
Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je 71 931,16 EUR s DPH 
Slovom: sedemdesiatjedentisícdeväťstotridsaťjeden EUR s DPH a šestnásť centov. 

5.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 
označením „Nie som platcom DPH". 

5.4 Všetky prípadné zmeny a naviac práce musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené 
objednávateľom v stavebnom denníku a upravené písomným dodatkom k zmluve. Pri 
oceňovaní zmien a na viac prác použije zhotoviteľ jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 
tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje požadované zmeny prác a naviac práce uhradiť. 

5.5 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vykonané práce 
ku dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie zhotoviteľovi, a to na základe 
vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vykonaných prác. 

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska. 
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5. 7 Občasný technický dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah prác, 
ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo 
porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná 
zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady. 

Čl. VI. 
Platobné podmienky 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na cenu diela objednávateľ preddavok neposkytuje. Zhotoviteľ 
bude vykonané práce fakturovať po ukončení diela. Fakturované budúlen fyzicky skutočne 
vykonané práce podľa jednotlivých položiek rozpočtu (Príloha č.1 tejto zmluvy). 

6.2 Zhotoviteľom určený zodpovedný stavbyvedúci za stavbu je: Ing. Jozef Krajčovič, telefón 
02/55642525. 

6.3 Splatnosť faktúr je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. Uhradená faktúra nie je dokladom 
o odovzdaní a prevzatí diela. 

6.4 Podkladom pre vypracovanie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok tvoriaci 
prílohu faktúry, predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom do 3 dní po jeho 
predložení. Súpis vykonaných prác za stranu objednávateľa odsúhlasia osoby zodpovedné za 
zmluvné a technické veci uvedené v čl. 1 bod 1.1 tejto zmluvy. Ak budú zo strany objednávateľa 
konštatované nedostatky v súpise vykonaných prác, vráti tento bez zbytočného odkladu na 
opravu zhotoviteľovi. 

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ 
oprávnený vrátiť ju do 3 dní zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením doplnenej faktúry objednávateľovi. 

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

6.7 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť 
stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.8 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry 
objednávateľovi. 

Čl. VII 
Záručná doba - zodpovednosť za vady 

7 .1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto 
zmluvy v zmysle platných slovenských technických noriem v čase realizácie a všeobecne 
záväzných právnych predpisov, a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. 

7.2 Zhotoviteľ poskytne na zhotovené dielo záruku na dobu 60 mesiacov. 
7.3 Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác na dobu uvedenú 

v článku VII bod 7.2 tejto zmluvy. 
7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 

zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela najneskôr v čase uvedenom v čl. VII, bod 
7.6 tejto zmluvy. 

7.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po 
tom, čo ich zistil, najneskôr do 7 pracovných dní od zistenia. 

7.6 Zhotoviteľ po vzájomnej dohode odstráni závady do 5 pracovných dní po uplatnení reklamácie. 
V prípade vady diela, u ktorej je potrebný čas na odstránenie dlhší, zhotoviteľ je povinný do troch 
dní po uplatnení oprávnenej reklamácie dohodnúť s objednávateľom písomnou formou spôsob 
a termín odstránenia vady diela. 
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7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nezistil ich 
nevhodnosť alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Taktiež nezodpovedá 
za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou 
diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť 
za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom 
nerealizovaných. 

Čl. VIII 
Podmienky vykonania a odovzdania diela 

8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pri čom bude dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, príslušné technické normy 
(STN), zápisy a dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom a prípadných vyjadrenia 
verejno-právnych orgánov a inštitúcií. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu odovzdania staveniska uzatvorené poistenie 
zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a 
prevádzkou, v minimálnej výške ceny diela a toto poistenie musí byť platné minimálne počas 
celej doby realizácie diela. 

8.3 Zhotoviteľ bude povinný odovzdať najneskôr v lehote ku dňu odovzdania a prevzatia 
staveniska jednu kópiu poistnej zmluvy. 

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred zahájením prác oslobodené od právnych a 
faktických prekážok brániacich zhotoviteľovi začať a pokračovať v plnení zmluvy. Odovzdanie 
a prevzatie staveniska potvrdia zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí 
staveniska. 

8.5 Prevzatím staveniska zhotoviteľ preberá na seba všetky povinnosti a zodpovednosť za 
bezpečnosť práce počas realizácie predmetnej zákazky a to až do prevzatia diela 
objednávateľom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa slobodne, bez toho že by boli v tiesni alebo 
že by boli uvedené do nápadne nevýhodných podmienok, dohodli na tom, že zhotoviteľ 
prevzatím staveniska od objednávateľa preberá na seba zákonné povinnosti vlastníka pozemku 
a stavebníka vyplývajúce z ustanovenia § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka ako aj 
z ustanovenia § 48 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ na základe tejto dohody prehlasuje, 
že preberá zodpovednosť za všetky škody, ktoré vzniknú na majetku objednávateľa alebo na 
majetku iných právnických alebo fyzických osôb, dôsledkom jeho činnosti pri plnení predmetu 
diela tejto zmluvy. 

8.6 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že takto vzniknuté škody odstráni na vlastné náklady a v čo 
najkratšom čase. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že dohoda o prevzatí zákonných 
povinností uvedená v tomto bode zmluvy vyjadruje ich vôľu, že dohoda je pre nich dostatočne 
určitá a zrozumiteľná tak, aby v budúcnosti nevznikli pochybnosti z hľadiska jej rozsahu a jej 
predmetu. 

8. 7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi 
o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 

8.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 
ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestoroch staveniska a vybaví ich ochrannými 
pracovnými pomôckami(§ 3 a 9 Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach). 

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase 
jeho použitia známe, že je škodlivý. 

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

8.11 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať občasný technický dozor pracovníkom Obecného úradu Ing. 
Milan Žilavý, telefón 0911 262 829. 

4 



8.12 Dielo bude považované za dokončené a odovzdané dňom podpisu zápisnice o odovzdaní a 
prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak prevzatiu 
nebránia závady, ktoré by bránili užívaniu diela. Prípadné drobné vady alebo nedorobky 
nebrániace užívaniu diela, nie sú dôvodom na jeho neprevzatie. 

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

8.14 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 
rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na 
zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej 
bol zápis určený, do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne 
potvrdený. 

8.15 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodu na strane 
objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vzniknuté náklady. 

IX. 
Zmluvné pokuty 

9.1 Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl. III. tejto zmluvy z dôvodov zapríčinených 
zhotoviteľom, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % zo 
zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

9.2 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v článku VI. ods. 
6.3 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej 
čiastky za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

9.3 Z hodnoty konečnej faktúry objednávateľ zadrží 1 O % z celkovej hodnoty diela. Táto 
čiastka bude uvoľnená do 21 dní po odstránení drobných nedorobkov a nedostatkov 
zrejmých pri odovzdaní a prevzatí diela. 

ČI.X. 
Okolnosti vyššej moci 

10.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana nesplní zmluvné 
záväzky z dôvodu vyššej moci. 

1 O .2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto 
zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za 
čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predÍžia lehoty na splnenie 
záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

ČI. XI. 
Záverečné ustanovenia 

11.1 Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
s účinnosťou po dni zverejnenom na web stránke objednávateľa a splnenia podmienky uvedenej 
v Čl. III. ods. 3 .1 tejto zmluvy. 

11.2 Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k 
zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami ale, len v tom prípade, 
ak nebude porušený zákon o VO. 

11.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
príslušnými ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike. 

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

11.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa 
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a dva pre zhotoviteľa. 
11.6 Meniť alebo dopÍňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
11.7 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, pokladajú za 

dôvernú a zaväzujú sa neinformovať o jej obsahu tretie strany bez písomného súhlasu 
druhého zmluvného partnera, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

11.8 Ďalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, sú predmetom rokovania 
pri podpise zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rozsahu ustanovení platného 
Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie 
objednávateľa a zákona o VO. 

11.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedná zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

11.10 Zhotoviteľ, vrátane prípadných subdodávateľov, je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a 
overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú na 
spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú: 
a) Poskytovateľ, s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi ES. 

11.17 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 
• Príloha č. 1: Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer 
• Prílohu č. 2: Harmonogram prác (doloží úspešný uchádzač pri podpise zmluvy) 
• Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (doloží úspešný uchádzač pri podpise zmluvy) 

V Závode, dňa ... ~- ~- .. -~~: ..?~?~ ... V Bratislave, dňa ..1!::.9.:t.-:<?l-.1:-. ... 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

s.r,o. 
sláva 
2580065 
ratislava f 
74/8 

Ing. Peter Vral::Hec 
starosta obce 

1'..UUli:111 lYU\;lli:t~C;;K. 

konateľ 
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Príloha č. 1 k zmluve o dielo 
REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

1365 
Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej pamiatky v Závode 

JKSO: 
Miesto: Závod 

Objednávateľ: 
Obec Závod 

Zhotoviteľ: 
KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 

Projektant: 
Ing. Iveta Polesl\áková 

Spracovateľ: 
Ing. Juraj Havetta 

Poznámka: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČDPH: 

5.9.2022 

44023189 
SK2022580065 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

59 942,63 
0,00 

59 942,63 

DPH základná 
znížená 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Základ dane 
175,30 

59 767,33 

Výška dane 
35,06 

11 953,47 

!cena s DPH v EUR 71931,161 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednavatef Zhotoviteľ 

14. 
:ka 

11~. 9. Lo L 
Dátum a podpis: 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

1365 

Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej pamiatky v Závode 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Závod Dátum: 

Obec Závod Projektant: 
KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava Spracovateľ: 

05.09.2022 
Ing. Iveta Poleslláková 
Ing. Juraj Havetta 

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

1) Náklady z rozpočtov 

1365 Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo 
kultúrno-historickej pamiatky v Závode 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Ostatné náklady 

Vypiť\ vlastné 

Vypiť\ vlastné 

Vypiť\ vlastné 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

59 9~2,63 71 931,16 

59 942,63 71 931,16 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

59 942,63 71 931,16 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej 
pamiatky v Závode 

JKSO: 
Miesto: Závod 05.09.2022 

Objednávateľ: 
Obec Závod 

Zhotoviteľ: 
KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 

Projektant: 
Ing. Iveta Polesňáková 

Spracovateľ: 
Ing. Juraj Havetta 

Poznámka: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČDPH: 

44023189 
SK2022580065 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

59 942,63 
0,00 

59 942,63 

DPH základná 
znížená 

Základ dane 
175,30 

59 767,33 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
35,06 

11 953,47 

jcena s DPH v EUR 71 931,16 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a eodeis: Pečiatka Dátum a eodeis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 
KREATOR ATELIER, s.r.o. 

va 
80065 
islava 1 

14. IB 

1J. ~ 
Dátum a eI ka Dátum a Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: 

Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej 
pamiatky v Závode 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Závod 

Obec Závod 

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 

05.09.2022 

Ing. Iveta 
Polesňáková 
Ing. Juraj Havetta 

Kód dielu - Popis 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Cena celkom [EUR] 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

59 942,63 

46 928,99 
1 - Zemné práce 8 457,74 

2 - Zakladanie 684,99 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 409,56 

5 - Komunikácie 25 103,83 

9 - Ostatné konštrukcie a práce 7 804,29 

99 - Presun hmôt HSV 2 468,58 

PSV - Práce a dodávky PSV 13013,64 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 58,75 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 12 954,89 

2) Ostatné náklady 
GZS 

Projektové práce 

Sťažené podmienky 

Vplyv prostredia 

Iné VRN 

Kompletačná činnosť 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 59 942,63 
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ROZPOČET 
Stavba: 

Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej 
pamiatky v Závode 

Miesto: Závod Dátum: 05.09.2022 

Objednávateľ: Obec Závod Projektant: 
Ing. Iveta 
Polesňáková 

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [~UR] Cena celkom [EUR) 

Náklady z rozpočtu 59 942,629 

D HSV Práce a dodávky HSV 46 928,991 
D Zemné ráce 8 457,736 

K 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
m3 40,000 7,120 284,800 100 m3 

w "odko re komunikácie a loch "40,0 40,000 

2 K 131211111 Hlbenie jám· v hornine tr.3 nesúdržných - ručným 
m3 2,000 60,100 120,200 náradím základ stoian bic kl., lavičk 

3 K 132211111 H benie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 
m3 23,696 76,491 1 812,531 nesúdržn · ch - ručn · m náradím 

w "odizol.muriva kostola" 18,5•o,4•0,4 2,960 
w "pod úrovl\ou odkopávky-obrubnlky" 236,33•0,3'0, 1 7,090 
w "pod úrovňou odkopávky-stupne" 69,5'0,35'0,3 7,298 
w "vyvýšené záhony" (14,3+4,3)'0,4'0,3 2,232 
w "pod obmurovku studničiek" 5'(4'0,ľ0,35'0,6) 2,940 
w "pod dosku pomnlka" (2•0,8+2'2,0)'0,35'0,6 1,176 
w Súčet 23,696 

4 K 162501102 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

m3 62,736 4,800 301,133 z hornin tr.1-4 do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
w 40,ci+2,0+1:09+ 7,298+2 232+2,94+1, 176 62,736 

5 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 62,736 0,850 53,326 

6 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, zárezov alebo 
m3 2,960 4,290 12,698 okolo obiektov do 100 m3 

w 
7 K 111105111 

Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 
m2 220,000 0,620 136,400 20 km v rovine alebo na svahu do 1 :5 (tráv.plochv) 

8 K 112104142 Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním koruny a ks 1,000 125,000 125,000 
kmeňa Priemeru nad 200 do 300 mm 

9 K 112203212 
Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo ks 1,000 59,000 59,000 
na svahu do 1 :5 Priemeru nad 200 do 300 mm 

10 K 162201401 
Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm ks 1,000 1,350 1,350 
do 1000 m 

11 K 162201411 
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm ks 1,000 14,700 14,700 
do 1000 m 

12 K 162201421 Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do ks 1,000 9,120 9,120 1000 m 

13 K 162401421 
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov ks 1,000 0,290 0,290 
stromov nad 100 do 300 mm po scevnenei ceste 

14 K 162501421 
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov ks 1,000 0,130 0,130 
stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste 

15 K 162601421 
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov ks 1,000 0,170 0,170 nad 100 do 300 mm po soevneneí ceste 

16 K 174201201 
Zásyp jam po pňoch pri priemere pňa riad 100 do 300 ks 1,000 3,900 3,900 
mm 

17 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1 :5 m2 220,000 2,660 585,200 

18 M 005720001400 
Osivá tráv - semená parkovej zmesi (Eko Lawn 

kg 8,800 33,000 290,400 
microclower 30-40a/m2! 

"odizol muriva kostola" 18 5'0 4'0 4 

w 220'0,04 'Pre očllané koeficientom množstva 

2 960 

8,800 

19 K 182001111 

20 K 182303111 

21 M 103640000100 
w 

22 K 182303113 

23 M 103640000100 

24 K 183101212 

25 K 183101213 

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- 
100mm v rovine alebo na svahu do 1 :5 
Doplnenie ornice hrúbky do 5Ó mm, v rovine alebo na 
svahu do 1 :5 
Zemina pre terénne úpravy - ornica 
220'0,116 'Pre očltané koeficientom množstva 
Doplnenie ornice do stupňov 

Zemina pre terénne úpravy - ornica 
H benie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad O 01 do O 02 m3 
HlbenieJamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1 :5 objemu 
nad O 02 do O 05 m3 

m2 

m2 

m3 

ks 

ks 

220,000 1,100 242,000 

220,000 0,990 217,800 

25,520 19,900 507,848 
25,520 
3,800 33,000 125,400 

8,809 19,900 175,299 

92,000 0,990 91,080 

5,000 2,510 12,550 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

26 K 183101214 
H benie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad O 05 do O 125 m3 

ks 1,000 5,700 5,700 

27 K 183101221 
H benie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad O 40 do 1 00 m3 

ks 4,000 47,800 191,200 

28 M 693410003520 Záhradnfcky substrát 75 I ks 29,617 14,500 429,447 

w "50% výmena pôdy jamiek" 29 617 O 50'/92'0 015+5'0 035+1'0 0875+4'0 7ľ1000ll5 

29 K 183403114 
Obrobenie pôdy kuítívátorovanlrn v rovine alebo na 

m2 120,000 0,100 12,000 svahu do 1:5 

30 K 183403132 
Obrobenie pôdy rýľovanlm pôdy hlbky do 200 mm v 

m2 100,000 ' 1,980 198,000 hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1 :5 

31 K 183403151 
Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu 

m2 220,000 0,080 17,600 do 1:5 

32 K 183403153 
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 

m2 440,000 0,190 83,600 1:5 

33 K 183403161 Obrobenie pôdy valcovanim v rovine alebo na svahu do 
m2 440,000 0,030 13,200 

1:5 
Príprava nádob pre vysadzovanie rastlín pri výške 

34 K 183901112 nádoby do 700 mm a ploche nádoby nad O, 30 do 0,60 ks 2,000 22,120 44,240 
m2 

35 K 184102111 
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 

ks 89,000 1,940 172,660 
1 :5 Priemer balu nad 100 do 200 mm 

36 K 184102112 
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do ks 8,000 3,300 26,400 
1 :5 priemer balu nad 200 do 300 mm 

37 K 184102113 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do ks 1,000 4,750 4,750 1 :5, priemer balu nad 300 do 400 mm 

38 K 184102115 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do ks 4,000 19,200 76,800 
1 :5 Priemer balu nad 500 do 600 mm 

39 K 184202112 
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere ks 4,000 12,800 51,200 
kolov do 100 mm pri dÍžke kolov do 2 m do 3 m 

40 M 052170001000 
Tyčka ihličňanová - kol bez kôry, priemer 5-6 cm, dl. ks 12,000 25,000 300,000 
2 5-3 m s úväzkom 

41 K 184501111 
Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v 

m2 4,000 3,160 12,640 
rovine alebo na svahu do 1 :5 

42 M 673110000100 Tkanina jutová, šlrky 1 m m 12,000 1,200 14,400 

43 K 184503111 Odstránenie obalu kmeňa stromu z juty, v jednej vrstve m2 4,000 0,800 3,200 
v rovine alebo na svahu do 1 :5 

44 K 184921093 
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm m2 6,800 1,980 13,464 
v rovine alebo na svahu do 1 :5 

45 M 055410000100 Mulčovacia kôra 65 I ks 3,000 18,000 54,000 

46 M 583310003600 štrk dekoračný frakcia 8-16 mm t 0,600 240,000 144,000 

47 K 185021260 Osadenie obruby trávnika m 35,000 7,450 260,750 

48 M 553550500130 Plechová obruba, hr. 0,8 mm, výška 100 mm, dl. 2 m ks 18,000 27,000 486,000 

49 K 185802113 
Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1 :5 umelým 

m2 220,000 0,530 116,600 
hnojivom naširoko 

50 M 251910011100 
Hnojivo štartovacie s postupným uvolňovanfm živín (25- kg 6,600 6,600 43,560 
30alm2J 

51 K 185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 5,000 4,200 21,000 

52 K 185804319 
Príplatok k cene za zálievku nádob alebo zvýšených m3 5,000 95,800 479,000 
záhonov do 100 m2 iednotlivo 

D 2 Zakladanie 684,992 
53 K 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 6,116 112,000 684,992 

w "sloj.bicykle, lavičky" 2,0 2,000 
w "pod obmurovku studničiek" 2,94 2,940 
w "pod dosku pomnlka" 1,176 1,176 
w Súčet 6,116 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 
Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných 

54 K 348921121 tvárnic - 5x obostavanie nádrž], vyvýšené záhony pri m3 3,200 95,000 304,000 
bráne a stredové 

55 M 592330012900 
Tvárnica plotová SEMMELROCK CASTELLO, ks 140,000 4,830 676,200 
zékisdn» orvok lxšxv 400x200x140 mm sivo-čierna 

56 M 592330013100 
Tvárnica plotová SEMMELROCK CASTELLO, ks 63,000 2,420 152,460 
polovičnv prvok, lxšxv 200x200x140 mm, sivo-čierna 

57 M 592330013300 
Krycia platňa SEMMELROCK CASTELLO pre múr, ks 75,000 4,000 300,000 
lxšxv 330x250x80 mm sivo-čierna melírovaná 
Dlažba betónová SEMMELROCK CASTELLO ANTICO 

58 M 592460017110 hrúbka 60 mm, rozmery 125x62 mm, povrch otlkaný, ks 94,000 1,350 126,900 
sivo-čierna melírovaná 
Dlažba betónová SEMMELROCK CASTELLO ANTICO 

59 M 592460017120 hrúbka 60 mm, rozmery 187x125 mm, povrch otlkaný, ks 500,000 1,700 850,000 
sivo-čierna melírovaná 

2 409 560 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

D 5 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

60 K 5647301112 8-16 mm s rozprestrelím a zhutnením hr. 100 mm m2 51,300 4,880 250,344 
1 (hutnené štrkové olochv\ 
Kryt z kameniva drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím 

61 K 564801111 a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm (hutnené štrkové m2 51,300 1,890 96,957 
lolochv) 
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s 

62 K 5647301111 rozprestrelím a zhutnením hr. 100 mm (pod lôžko m2 46,000 4,880 224,480 
obrubníkov) 

63 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drveného ver. 8-16 mm s 
m2 239,700 10,920 2 617,524 rozorestretlm a zhutnením hr. 200 mm 

64 K 564801112 Podklad zo štrkodrvíny s rozprestrelím a zhutnením, po 
m2 239,700 2,310 553,707 zhutnení hr. 40 mm 

65 K 591111121 
Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z 

m2 239,700 15,000 3 595,500 kameniva ťaženého s vyplnením škár a zhutnením 
66 M 583810000800 Dlažobná kocka - žula, rozmer do 40/60 mm m2 244,494 34,400 8 410,594 

Komunikácie 25 103 828 

w 239,7*1 ,02 'Pre očrtané koeficientom množstva 244,494 

67 K 916161111 

68 M 583810021200 

w 
w 

69 K 917831511 

70 M 592330012900 

71 K 918101111 

w 
w 
w 
w 

9 

Osadenie cestnej obruby z dlažobných kamenných 
kociek s bočnou oporou do lôžka z betónu z bet. tr. C 
12/15 (kladenie na dÍžku 19 cm, na výšku 19 cm, 
hrúbka obr. 9 cm 
Dlažobná kocka - žula, rozmer 180-200x180-200x80- 
100 mm 
236)3/0, 19'0, 19'0, 19 
44,903'1,02 'Pre očrtané koeficientom množstva 
Osadenie palisád hranatých betónových do betónu 
dÍžky 40 cm - do radu (stupne výšky 15 cm z tvárnic 
Castelo na v· šku 40 cm 
Tvárnica plotová SEMMELROCK CASTELLO, 
základn • rvok lxšxv 400x200x140 mm sivo-čierna 
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobn · ch kociek z betónu rostého tr. C 12115 
"obrubnlky" 236,33'0,3'0, 15 
"stupne" 69,5'0,3'0,3 
"vyvýšené záhony'' (14,3+4,3)'0,3'0,3 
Súčet 

o , k š k . 

m 

m2 

m 

ks 

m3 

236,330 

45,801 

44,903 
45,801 

69,500 

498,000 

18,564 

10,635 
6,255 
1,674 

18,564 

7,150 

48,000 

16,400 

4,830 

103,500 

1 689,760 

2 198,448 

1 139,800 

2 405,340 

1 921,374 

D statne on tru cie a prace ' 
72 K 936104101 Montáž prvkov drobnej architektúry, voľne položený, ks 1,000 28,000 28,000 

hmotnosti do O, 1 t 

73 M 553560555500 
Svietnik kovový na sviečky voľne položený, farba 

ks 1,000 450,000 450,000 
komaxit 1 0x 1 O m na nožičkách 

74 K 936124121 Osadenie parkovej lavičky so zabetonováním nôh ks 4,000 78,000 312,000 

75 M 553560222300 
Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, 

ks 4,000 566,000 2 264,000 
farba komaxit sedadlo z tvrdého dreva dÍžka 1800 

76 K 936174311 Osadenie stojana na bicykle so zabetonováním nôh ks 1,000 88,000 88,000 

77 M 553560009800 
Stojan na bicykel dl. 240 cm, oceľový, obojstranný, 

ks 1,000 280,000 280,000 
farba komaxit 

78 K 936174501 
Demontáž a spätná montáž pomníkov z kamenných ks 2,000 80,000 160,000 
dosiek na novú oodkladovú dosku 

79 K 936174502 
Osadenie vodorovnej kamennej pomníkovej dosky na ks 1,000 250,000 250,000 
betónový podklad 

80 M 583840088200 Doska kamenná leštená - žula, 200x80 cm hr. 10 cm ks 1,000 1 900,000 1 900,000 
Rozoberanie dlažby, z betónových dlaždíc, dosiek 

81 K 113106121 alebo tvaroviek, osadených do akéhokoľvek lôžka, - m2 42,560 1,900 80,864 
O 1150t 

w "bet.dtaždice 40x40x5cm" /241+23+2ľ0,4'0,4 42,560 

82 K 113106611 
Rozoberanie zámkovej dlažby kladenej do betónu v 

m2 3,400 4,500 15,300 
1 ploche do 20 m2 -O 2600 t 

83 K 113107132 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu m2 3,400 41,000 139,400 lorostého hr. vrstvv 150 do 300 mm -O 500001 

84 K 113206111 
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z m 7,600 2,600 19,760 
obrubníkov stojatých -0, 14500t 

85 K 894811991 Demontáž oceľového zásobníka vody objem do 1 OOO 1 ks 5,000 250,000 1 250,000 

86 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 8,580 14,620 125,440 

87 K 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý t 8,580 0,490 4,204 
ďalší 1 km 

88 K 979082111 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt t 8,580 10,970 94,123 
do 10 m 

89 K 979089012 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) t 8,580 40,000 343,200 
ostatné 

7 804 291 

D 99 Presun hmôt HSV 2 468 584 

90 K 998223011 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dlážden ·m 822 2.3 822 5.3 akelkoľvek dlžk obiektu 

293,879 8,400 2 468,584 
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PČ Typ Kód 

D PSV 
D 711 

91 K 711132107 

w 

283230002700 

w 
998711101 

D 767 

94 K 7679953PC 

w 
w 
w 
w 

Popis 

Práce a dodávky PSV 
Izolácie roti vode a vlhkosti 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu oloženou voľne na loche zvisle' 
18,5'0,5 
Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 
mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
s odnú stavbu ONDULINE 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do6 m 

Konštrukcie do lnkové kovové 
Výroba atypického výrobku - 5 ks Nádrž na vodu nerez 
pôdorys 68x68cm, výška 100cm, hr. plechu 5 mm, s 
otvárateľn · m oklo om 

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

13 013,638 
58,752 

m2 9,250 3,920 36,260 

9,250 

m2 10,638 1,980 21,063 

10,638 

0,022 
. 

64,950 1,429 

12 954,886 

kg 768,000 16,300 12 518,400 

w 

"boky" 5'(4'0,68'1,0ľ0,005'8000 
"dno" 5'0,ľ0,7'0,005'8000 
"poklop" 5'0,ľO,ľ0,005'8000 
"lem poklopu" 5'4'0,ľ0,05'0,005'8000 
Súčet 

95 K 7679960PC D+M pántov a zámku, napojenie vodovod. prípojky - ná 
kg 5,000 80,000 400,000 nádrž na vodu 

96 K 998767101 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové t 0,773 47,200 36,486 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 

544,000 
98,000 
98,000 
28,000 

768 OOO 
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Príloha č. 2 k zmluve o dielo 

Časový harmonogram prác (na jednotlivé týždne) 

Stavba: Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej pamiatky v Závode 
Miesto: Závod 
Objednávateľ: Obec Závod 
Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o. 
Dátum: 09.09.2022 

mesiac 1. II. III. IV. 

týždeň 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

2 - Zakladanie 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

5 - Komunikácie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolácie oroti vode a vlhkosti 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 
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Príloha č. 3 k zmluve o dielo 

Zoznam subdodávateľov 

Názov 
subdodávateľa 

Sídlo Osoba 
oprávnená 
konať za 
subdodávateľ 
(meno, 
riezvisko 

V Bratislave, dňa .. 1t..:.-J?.t~ .. 
Za zhotoviteľa: 

t, s.r.o. 
·atislava 
!022580065 
u Bratislava 1 
;0974/B 

Ror 
kon 

- 

nad 20% z hodnoty diela 

Adresa pobytu Dátum 
narodenia 

a 

1 
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