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CEZ ÚV SR: 849/2022 

 

 

ZMLUVA O DIELO 

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

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 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 verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ 

názov: Úrad vlády Slovenskej republiky 

sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  

IČO :  00 151 513 

DIČ: 2020845057 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

v mene ktorého koná:              Július Jakab 

  vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

vo veciach technických:  vedúci investičného oddelenia  

 , investičné oddelenie 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

  

a 

 

Zhotoviteľ 

obchodné meno:  AB enertex, spol. s r.o. 

sídlo: Gruzínska 4, 821 05 Bratislava 

IČO: 35 806 290 

DIČ: 2020224195 

IČ DPH: SK2020224195 

v mene ktorého koná: Ing. Juraj Gura, konateľ 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 

odd. Sro, Vložka 23512/B 

bankové spojenie: Tatra banka a.s. 

číslo účtu v tvare IBAN: SK 68 1100 0000 0029 4308 8211 

v mene ktorého koná:             Ing. Juraj Gura, konateľ  

vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Gura, konateľ 

vo veciach technických: Ing. Juraj Gura, konateľ  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná 

strana“) 
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Preambula 

 

(1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet 

zákazky „Obnova sociálno-hygienických priestorov“, ktoré realizoval Objednávateľ podľa 

§ 117 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

(2) Objednávateľ je podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov výlučný správca 

majetku štátu – objektov Objednávateľa nachádzajúcich sa na Námestí slobody 1 

v Bratislave. 

 

Čl. 1 

Predmet a účel zmluvy 

 

(1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so 

záväzkom Zhotoviteľa vykonať dielo: „Obnova sociálno-hygienických priestorov“ 

v rozsahu podľa ods. 2 až ods. 4 tohto článku zmluvy a príloh tejto zmluvy, a zároveň 

vypracovať „projekt skutočného vyhotovenia diela“ a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre 

účely odovzdania diela, ako aj poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v priebehu odovzdávania 

diela a záväzok Objednávateľa včas a riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť 

Zhotoviteľovi cenu v lehotách a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 

(2) V nadväznosti na ods. 1 tohto článku zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje, že pre Objednávateľa 

v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách zhotoví a odovzdá 

Objednávateľovi dielo, ktorým sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä kompletná dodávka 

a realizácia stavebných prác minimálne v rozsahu: 

1. Pre časť: „Sanácia priestorov WC – 3.np Arcibiskupský palác“:  

a) odstránenie  dlažby, obkladu, demontáž zariaďovacích predmetov zdravotechniky, 

vrátane likvidácie a odvozu sutiny,  

b) vybúranie dverného otvoru v nenosnej stene, niky pre uloženie prekladu, zárubne, 

vrátane likvidácie a odvozu stavebného odpadu,  

c) vymurovanie priečky, dodávka a montáž prekladu pre dverný otvor,  

d) dodávka a montáž sadrokartónového podhľadu, 

e) úprava podláh, zhotovenie hydroizolačnej stierky, dodávka a montáž nového 

keramického obkladu a dlažby, parapetov, 

f) lokálne opravy vnútorných omietok stien, maliarske práce, 

g) dodávka a montáž interiérových dverí so zárubňami a kovaním,  

h) dodávka a montáž vnútorných rozvodov zdravotechniky,  

i) dodávka a montáž sanitárnych zariadení, el. zásobníkového ohrievača TÚV,  

j) elektromontážne práce vrátane dodávky materiálu a svietidiel, 

k) dodávka a montáž doplnkových konštrukcií a výrobkov. 

 

2) Pre časť: „Sanácia priestorov autodopravy“:  

a) odstránenie dlažby a obkladu (2 vrstiev), odstránenie nestabilných častí omietky 

stien a stropu, vrátane likvidácie a odvozu sutiny,  

b) demontáž zariaďovacích predmetov zdravotechniky, vykurovacieho telesa, vrátane 

likvidácie a odvozu,  

c) vybúranie dverného otvoru, zárubne, vrátane likvidácie a odvozu stavebného 

odpadu,  

d) vymurovanie priečok, zamurovanie dverného otvoru, dodávka a montáž prekladu pre 

nový dverný otvor,  
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e) dodávka a montáž sadrokartónového podhľadu, 

f) úprava podláh, zhotovenie hydroizolačných stierok, dodávka a montáž nového 

keramického obkladu a dlažby, parapetov, 

g) lokálne opravy vnútorných omietok stien, maliarske práce, 

h) dodávka a montáž interiérových dverí so zárubňami a kovaním,  

i) dodávka a montáž vnútorných rozvodov zdravotechniky,  

j) dodávka a montáž sanitárnych zariadení, posunutie el. zásobníkového ohrievača 

TÚV,  

k) elektromontážne práce vrátane dodávky materiálu a svietidiel, 

l) dodávka a montáž doplnkových konštrukcií a výrobkov. 

(ďalej len „dielo“). 

 

(3) Práce súvisiace s vykonaním diela sú podrobne špecifikované v projektovej dokumentácii 

pre stavebné povolenie a realizáciu stavby spracovanej: Ing. arch. Ľudmila Saudreau, 

autorizovaný architekt, reg. č.: 0874 AA z 03/2022 a označenej ako: 

1)  „Sanácia priestorov WC – 3.np Arcibiskupský palác“,  

2)  „Sanácia priestorov autodopravy 

(ďalej len „projektová dokumentácia“). 

 

(4) V nadväznosti na ods. 1 tohto článku, sa Zhotoviteľ zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví 

dielo, a teda zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na vlastné 

náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby všetky jeho časti, a rovnako 

dielo ako celok, boli v súlade s podmienkami tejto zmluvy, ako aj s projektovou 

dokumentáciou a v rozsahu stanovenom v podrobnom položkovom rozpočte diela podľa 

prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a v súlade s výzvou na 

predkladanie ponúk a jej príloh, pričom musí dodržiavať pokyny a požiadavky 

Objednávateľa, ako aj príslušné právne predpisy platné na územní Slovenskej republiky, 

platné slovenské technické normy a európske normy (STN a EN), technologické postupy, 

všeobecne záväzné technické požiadavky a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy 

a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní. 

 

(5) Objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje 

a informácie, vrátane projektovej dokumentácie, nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne 

zhotovenie diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho, ako aj pre zhotovenie diela bližšie 

špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady. 

 

(6) Súčasťou predmetu zmluvy je aj vyhotovenie a odovzdanie: 

a) dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), v dvoch vyhotoveniach 

v tlačenej podobe (čistopis) a vo dvoch vyhotoveniach na digitálnom médiu CD/DVD,  

b) príslušných dokladov najmä, nie však výlučne: 

- potvrdenie o úspešnom vykonaní preberacích skúšok a technických prehliadok, 

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

- revízne správy elektrických zariadení, 

- stavebný denník, 

- potvrdenie zhody, 

- a iná príslušná dokumentácia k dielu uvedená v čl. 4 ods. 7 zmluvy. 
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(7) Absencia niektorého z dokladov vymedzených v čl. 1 ods. 6 tejto zmluvy môže byť 

dôvodom pre neprevzatie diela. 

 

(8) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo Objednávateľovi formou preberacieho protokolu. 

Objednávateľ na základe vykonanej obhliadky diela preverí jeho vzhľad, úplnosť, 

správnosť, dodržanie doby plnenia a iné podmienky, či sú splnené v súlade so zmluvou. 

Ak dielo vyhovuje týmto kritériám, Objednávateľ prevezme dielo, a zároveň potvrdí 

prevzatie podpisom preberacieho protokolu. Preberací protokol sú oprávnení podpísať aj 

osoby uvedené v záhlaví zmluvy ako osoby konajúce vo veciach technických. 

 

 

Čl. 2 

Stavenisko, podmienky jeho odovzdania a prevzatia,  

stavebné výrobky a materiály, stavebný denník  

 

Stavenisko: 

(1) Miestom plnenia je historická budova bývalého letného arcibiskupského paláca 

a administratívno-prevádzková budova autodopravy. Uvedené objekty sa nachádzajú v 

uzavretom areáli Objednávateľa, Námestie slobody 1, Bratislava - Staré Mesto. 

 

(2) Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska oboznámil pred 

podpisom tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady 

o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku 

škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k 

stavenisku, oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami a sú pre neho, ako aj 

pre zhotovenie diela, postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady, čoho dôkazom 

je aj podpis preberacieho protokolu v zmysle ods. 3 tohto článku zmluvy.  

 

(3) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa 

Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude 

vyhotovený písomný preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

Momentom podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza 

na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku. Preberací protokol sú 

oprávnené podpísať aj osoby uvedené v záhlaví zmluvy ako osoby konajúce vo veciach 

technických. 

 

(4) V súvislosti so staveniskom, počas zhotovovania celého diela, je Zhotoviteľ povinný 

zabezpečiť najmä: 

a) zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na stavenisko v čase výkonu stavebných prác, 

a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, 

b) označenie staveniska,  

c) umiestnenie zariadení staveniska a skladovanie stavebných výrobkov a materiálov, 

d) skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadu zo staveniska, a to v súlade s platnou 

legislatívou,  

e) priebežné udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových 

komunikáciách, ako aj na užívaných inžinierskych sieťach, 

f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku 

a požiarnu ochranu staveniska a diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku 

o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane staveniska a diela,  



5 

 

g) dôsledné dodržiavanie povinnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, fajčiť 

výhradne v priestoroch určených a označených na tieto účely, 

h) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok 

a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí 

nachádzajúcich sa na stavenisku alebo v jeho okolí, najmä zabezpečovať ich trvalú 

funkčnosť, údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy 

alebo vytýčenia vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá, 

i) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb, 

j) dostupnosť technických podkladov alebo ich kópií potrebných na uskutočňovanie diela 

a na výkon štátneho stavebného dohľadu,  

k) v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela alebo 

zrušenia tejto zmluvy odstránenie všetkých zariadení staveniska, nadbytočných 

stavebných výrobkov a odpadu zo staveniska. 

 

(5)  Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko v stave umožňujúcom Zhotoviteľovi 

začatie a realizáciu zhotovenia diela v súlade s touto zmluvou, a zároveň zabezpečiť 

odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia 

diela. Osadenie podružných meračov si zabezpečí Zhotoviteľ.  

 

(6)   Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a za 

dodržiavanie nočného, nedeľného pokoja a režimových opatrení Objednávateľa. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že náklady za uvedenú činnosť sú zahrnuté v cene diela podľa 

čl. 5 ods. 2 tejto zmluvy. 

 

Stavebné výrobky a materiály: 

(7) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre 

zhotovenie diela a dopraviť ich na stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím 

zhotovovania príslušnej časti diela boli na stavenisku k dispozícii všetky stavebné výrobky 

a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tej ktorej časti diela. Zhotoviteľ je oprávnený 

skladovať na stavenisku výlučne len stavebné výrobky a materiály určené na realizáciu 

diela podľa tejto zmluvy.  

 

(8) Ohľadne stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre 

Objednávateľa v súvislosti so zhotovením diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho 

a Objednávateľ postavenie kupujúceho. Cena stavebných výrobkov a materiálov, ako aj 

náklady na dopravu stavebných výrobkov a materiálov na stavenisko, sú zahrnuté v cene 

diela podľa čl. 5 ods. 2 tejto zmluvy. 

 

(9) Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie diela, musia byť 

platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov (vyhlásenie o zhode).  

 

(10) Zhotoviteľ zabezpečí ochranu stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, 

odcudzením alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované 

vlastnosti. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavebných výrobkoch a 

materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie diela až do odovzdania a prevzatia celého 

diela.  

 

(11) Žiadna časť diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa zápisom v stavebnom 

denníku (pričom tento súhlas nemá povahu súhlasu s riadnym vykonaním diela, 

nepovažuje sa teda za prevzatie časti diela). Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi plnú 
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možnosť kontroly a merania tej časti diela, ktorá má byť zakrytá a písomne ho vyzve na jej 

ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na zakrytie, 

najneskôr však dva (2) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia časti diela. 

V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti s odkrytím 

a uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor, resp. zástupca Objednávateľa uvedený 

v záhlaví zmluvy vo veciach technických, je povinný dostaviť sa ku kontrole časti diela, 

ktorá má byť ďalším postupom prác zakrytá, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo 

dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa stavebný dozor, resp. 

oprávnený zástupca Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy vo veciach technických, na 

výzvu Zhotoviteľa nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasil so zakrytím príslušnej 

časti diela, a v prípade jeho dodatočnej požiadavky na odkrytie už zakrytých častí, je 

Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom. 

 

(12) V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác Zhotoviteľ pri 

preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo materiály 

(hmoty) predpísané projektovou dokumentáciou obstarať, môže Objednávateľ súhlasiť s 

použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie 

náhradných hmôt alebo výrobkov Zhotoviteľ navrhuje so súhlasom zodpovednej odborne 

spôsobilej osoby projektanta. 

 

(13) Objednávateľ  si vyhradzuje právo po konzultácii s projektantom odsúhlasiť Zhotoviteľovi 

výber všetkých prvkov a doplnkov interiéru, zariaďovacích predmetov, dlažieb, obkladov 

a iných materiálov, ktoré by mohli ovplyvniť vzhľad a kvalitu interiérov, pred ich nákupom 

a zabudovaním. 

 

Stavebný denník: 

(14) Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov odo dňa odovzdania 

a prevzatia staveniska až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela a uchovávať ho 

minimálne počas celej záručnej doby. 

 

(15) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku a uschovávať ho vo 

svojej kancelárii na stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo, alebo pre 

jeho jednotlivé objekty (prevádzkový súbor, stavebný objekt), podľa pokynov stavebného 

dozoru alebo oprávneného zástupcu Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy vo veciach 

technických.  

 

(16) Zhotoviteľ oznámi meno koordinátora podľa čl. 8 ods. 19 tejto zmluvy pri odovzdaní 

a prevzatí staveniska, zapíše ho do stavebného denníka, a zároveň odovzdá osvedčenie 

Národného inšpektorátu práce oprávňujúce uvedeného zamestnanca, alebo zmluvne 

dohodnutú osobu, na vykonávanie tejto činnosti. 

 

(17) Všetky dôležité údaje v súvislosti s prípravou a stavebnými prácami musia byť 

zaznamenané v stavebnom denníku tak, ako nariadi stavebný dozor alebo oprávnený 

zástupca Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy vo veciach technických. 

 

(18) Prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie musia byť zaznamenané v stavebnom 

denníku a Zhotoviteľ zabezpečí schválenie zmeny zodpovedným projektantom pred jej 

uskutočnením. 
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(19) Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a v počte 

kópií stanovených stavebným dozorom. 

 

(20) Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných 

prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Záznamy musia byť vždy 

aktualizované Zhotoviteľom na základe meraní vykonaných v súčinnosti so stavebným 

dozorom alebo jeho zástupcom, v závislosti od ukončenia jednotlivých etáp prác a pred 

prekrytím jednej etapy ďalšou. 

 

(21) Stavebný denník musí byť podpísaný Zhotoviteľom, ako aj stavebným dozorom, alebo 

oprávneným zástupcom Objednávateľa uvedeným v záhlaví zmluvy vo veciach 

technických. 

 

(22) Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho 

vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela 

a pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v troch (3) 

vyhotoveniach, pričom denné záznamy je povinný zapisovať oprávnený pracovník 

Zhotoviteľa. Do stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, stavebný 

dozor, ako aj osoby uvedené v tejto zmluve. 

 

(23) Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných denných záznamov a mimoriadnych 

záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania časti diela, po ukončení 

všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne 

v odôvodnenom prípade. 

 

(24) Do stavebného denníka sa zapisujú najmä: 

a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania diela, záznamy o jednotlivých 

vykonávaných prácach, vrátane časov vykonávania prác, počasie, 

b) počet pracovníkov, 

c) evidencia techniky na stavenisku, 

d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených 

v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok, 

e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie diela, najmä dodržiavanie termínu 

vykonania diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu diela, 

f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä 

o uskutočnených nápravných opatreniach, 

g) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej 

vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor, 

h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom 

výkonom kontroly, 

i) zápisy stavebného dozoru, projektanta, povereného geodeta, 

j) zmeny diela, 

k) iné skutočnosti v zmysle tejto zmluvy. 

 

(25) V prípade, ak sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo 

stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť 

Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť 

k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) 

pracovných dní odo dňa ich doručenia. 
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(26) Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do stavebného 

denníka. 

 

(27) Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu stavebného denníka za každý 

kalendárny týždeň vždy po jeho uplynutí, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní.  

 

(28) Pokiaľ z ustanovení tejto zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo 

povinnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej 

zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v stavebnom denníku, ak táto zmluva 

neustanoví inak. 

 

 

Čl. 3 

Termíny plnenia 

 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo odovzdať v lehote do šesťdesiatich (60) 

pracovných  dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. 

 

(2) Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v ods. 1 tohto článku zmluvy zaväzuje 

dodržiavať aj časový a vecný harmonogram (ďalej len „harmonogram“), ktorý tvorí 

prílohu č. 2, ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

(3) K zmene harmonogramu môže dôjsť v prípade, ak: 

a) nastanú okolnosti hodné osobitného zreteľa,  

b) dôjde k zásahu orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezavinil,  

c) nastanú prekážky spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým Zhotoviteľ 

nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,  

d) nastanú prerušenia prác na diele z dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov 

podľa dohody zmluvných strán, napr. pri nepriaznivých klimatických alebo iných 

podmienkach, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác,   

e) sa zmluvné strany dohodnú na vykonaní potrebných dodatočných prác,  

f) bude potrebné ho aktuálne operatívne upraviť v súčinnosti s oprávnenými osobami 

Objednávateľa, a to z dôvodu zabezpečenia minimálneho obmedzenia plnej prevádzky 

administratívnej budovy Objednávateľa.      

 

(4) Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o vzniku okolnosti 

hodnej osobitného zreteľa alebo inej okolnosti podmieňujúcej zmenu harmonogramu. Ak 

sa po splnení dôvodov uvedených v  ods. 3 tohto článku zmluvy konečná lehota zhotovenia 

diela uvedená v ods. 1 tohto článku zmluvy: 

a) mení, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú písomný očíslovaný dodatok k tejto 

zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt 

harmonogramu, vrátane konečnej lehoty zhotovenia diela; návrh dodatku je Zhotoviteľ 

povinný predložiť Objednávateľovi v lehote siedmych (7) kalendárnych dní od 

doručenia písomnej informácie Zhotoviteľa Objednávateľovi o vzniku okolnosti hodnej 

osobitného zreteľa alebo inej okolnosti podmieňujúcej zmenu harmonogramu, 

b) nemení, zmluvné strany po vzájomnej dohode vykonajú zápis v stavebnom denníku, 

v ktorom zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt harmonogramu, 

bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia diela.  

 

(5) V prípade, ak dôjde v súlade s ods. 4 tohto článku zmluvy k uzavretiu dodatku k tejto 

zmluve alebo k zmene harmonogramu, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do momentu 
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uzavretia dodatku k tejto zmluve alebo do momentu zmeny harmonogramu v omeškaní a 

Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej 

povinnosti, ani na náhradu vzniknutej škody. 

 

(6) V prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z ods. 4 tohto 

článku zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.  

 

(7) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by dielo Zhotoviteľ vykonal skôr, ako je 

ustanovené v tejto zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať 

Objednávateľa, ktorý je povinný dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu 

dohodnutému v tejto zmluve.  

 

(8) Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov 

plnenia podľa tejto zmluvy nebude dodržaný, alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je 

oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na 

diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania, alebo bolo odstránené omeškanie 

s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať 

zodpovedajúce opatrenia, vrátane prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác 

v noci za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov; pre vylúčenie 

pochybností platí, že tieto náklady sú zahrnuté v cene diela podľa čl. 5 ods. 2 tejto zmluvy. 

 

 

Čl. 4 

Súpis vykonaných prác a dodávok, odovzdanie a prevzatie diela 

 

(1) Objednávateľ zvolá kontrolný deň aspoň dvakrát (2) za kalendárny mesiac. 

 

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje práce vyúčtuje overiteľným spôsobom, súpis vykonaných 

prác a dodávok bude vystavený prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek 

a označenie, ktoré je v súlade s podrobným položkovým rozpočtom diela podľa prílohy 

č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok bude výkaz skutočne 

vykonaných dodávok alebo množstiev. Zmeny a doplnky, resp. nové a zmenené položky, 

sa budú v súpise vykonaných prác a dodávok viesť oddelene. 

 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný po ukončení prác potvrdiť 

Zhotoviteľovi súpis vykonaných prác a dodávok, avšak len v prípade, ak k nemu nemá 

žiadne výhrady. Súpis vykonaných prác a dodávok potvrdia aj osoby poverené vykonávať 

stavebný dozor, ak sú určené. 

 

(4) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a včasným 

odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ odovzdá dielo Objednávateľovi a Objednávateľ 

prevezme dielo od Zhotoviteľa na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí 

diela v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 

v znení zákona č. 260/2007 Z. z., potvrdeného Objednávateľom, resp. povereným 

zástupcom Objednávateľa uvedeným v záhlaví zmluvy vo veciach technických, po 

vykonaní kontroly zhotoveného diela. 

 

(5) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Doklady o týchto skúškach 

podmieňujú prevzatie diela. 
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(6) Zmluvné strany sa dohodli, že preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,  potvrdený 

Objednávateľom a Zhotoviteľom bude obsahovať, okrem základných údajov, aj: 

a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného diela, 

b) konštatovanie Objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s 

určením dôvodov, 

c) zoznam Zhotoviteľom odovzdávaných dokladov špecifikovaných  v ods. 7 tohto článku 

zmluvy, 

d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán a stavebného dozoru, resp. zástupcu 

Objednávateľa uvedeného v záhlaví zmluvy vo veciach technických, 

e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná lehota diela 

a dĺžka jej trvania, 

f) súpis zrejmých vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia. 

 

(7) V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky 

doklady potrebné k odovzdaniu diela, predovšetkým, no nie výlučne, nasledovné doklady 

(vyhotovené v slovenskom jazyku): 

a) kópiu strán stavebného denníka, 

b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode, 

c) doklady o predpísaných a vykonaných skúškach,  

d) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien 

podľa skutočného stavu vykonaných prác, 

e) manuál užívania zariadení,  

f) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 

(8) V prípade nepredloženia dokladov uvedených v čl. 1 ods. 6 a ods. 7 tohto článku zmluvy 

Zhotoviteľom, nie je Objednávateľ povinný prevziať dielo.  

 

(9) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi dokončenie diela a zaväzuje sa najneskôr do 

troch (3) pracovných dní od dokončenia príslušnej časti diela vyzvať Objednávateľa 

zápisom do stavebného denníka, a zároveň e-mailom na e-mailové adresy Objednávateľa: 

 na prevzatie diela, resp. na 

preberacie konanie. Objednávateľ je povinný začať s preberaním, resp. kontrolou diela 

najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na 

prevzatie diela, po dodržaní všetkých povinností Zhotoviteľa. 

 

(10) Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím diela kontrolu odstránenia vád a/alebo 

nedorobkov diela, ktoré nebránia užívaniu diela, zistených pri preberacom konaní, a to aj 

opakovane až do ich úplného odstránenia Zhotoviteľom. Vady a nedorobky diela, ktoré 

nebránia užívaniu diela, nie sú dôvodom na jeho neprevzatie.  

 

(11) Ak pri vykonaní kontroly diela Objednávateľom alebo stavebným dozorom, dôjde 

k zisteniu zrejmých vád a/alebo nedorobkov, Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeranú 

lehotu na ich odstránenie, a to priamo zápisom v preberacom protokole o odovzdaní 

a prevzatí diela, ako aj spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je oprávnený namietnuť 

opodstatnenosť Objednávateľom vytýkaných vád a/alebo nedorobkov. Objednávateľ nie je 

povinný prevziať dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady a/alebo nedorobky, ktoré bránia 

riadnemu užívaniu diela.   
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(12) Po úplnom odstránení vád a/alebo nedorobkov diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi 

najmenej päť (5) dní vopred termín odovzdania a prevzatia celého diela, resp. jeho 

príslušnej časti.  

 

(13) V súlade s podmienkami podľa tohto článku zmluvné strany uskutočnia odovzdanie 

a prevzatie diela, resp. jeho jednotlivých častí, v lehote podľa čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy, 

pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho dielo, resp. jeho príslušnú časť, 

prevzal tak, že Objednávateľ podpíše preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, resp. 

jeho príslušnej časti, a rovnako Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že mu dielo resp. jeho 

príslušnú časť, skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ pripojí na preberací protokol svoj 

podpis. Odstránenie vád a/alebo nedorobkov potvrdí stavebný dozor, resp. zástupca 

Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy vo veciach technických, písomne do 

preberacieho protokolu. 

 

(14) Okamihom podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho 

jednotlivej časti, sa dielo, resp. jeho príslušná časť, považuje za vykonané riadne a včas, 

alebo v prípade prekročenia termínu podľa čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy, za dielo odovzdané 

s omeškaním. 

 

 

Čl. 5 

Cena za dielo a platobné podmienky 

 

(1) Celková cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva financií 

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

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou 

ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v procese verejného obstarávania zákazky „Obnova 

sociálno-hygienických priestorov“. 

 

(2) Celková cena za dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa, dohodou zmluvných 

strán je dohodnutá vo výške:  

Celková cena bez DPH: 48 075,47 EUR  

(slovom: štyridsaťosem tisíc sedemdesiatpäť eur, štyridsaťsedem eurocentov) 

Výška 20% DPH: 9 615,10 EUR  

(slovom: deväťtisíc šesťsto pätnásť eur, desať eurocentov) 

Celková cena s DPH: 57 690,57 EUR  

(slovom: päťdesiatsedem tisíc šesťstodeväťdesiat eur, päťdesiatsedem eurocentov) 

(ďalej len „cena“). 

 

Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol 

osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene neskôr navyše 

účtovať DPH a cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú.  

 

(3) Cena je dohodnutá ako cena maximálna a konečná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, 

ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností platí, že dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa 

potrebné k vykonaniu diela, vrátane tých, ktoré sú uvedené v rámci všeobecných 

kvalitatívnych a technických podmienok realizácie stavebných prác v čl. 8 ods. 16 tejto 

zmluvy, a zahŕňa najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na 

dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného 
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odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplotenie, ak sú potrebné k 

vybudovaniu zariadenia staveniska, náklady na vytýčenie podzemných vedení, náklady na 

vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, vrátane mobilnej toalety pre 

pracovníkov Zhotoviteľa, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, 

náklady na spotrebu elektrickej energie a vody a poistenie. V cene sú zahrnuté aj náklady 

Zhotoviteľa, ktoré Objednávateľ požadoval zahrnúť do celkového rozpočtu stavby, 

nevyhnutné pre riadne a úplné splnenie zmluvy. 

 

 

(4) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi: 

a) čiastkovú faktúru vo výške zodpovedajúcej potvrdenému/ých súpisu/ súpisov prác 

a dodávok za uplynulých tridsať (30) kalendárnych dní vykonaných v súlade 

harmonogramom prác po uplynutí tridsiatich (30) dní odo dňa zahájenia prác na 

stavenisku v dvoch (2) rovnopisoch; 

b) každú ďalšiu čiastkovú faktúru po uplynutí ďalších tridsiatich (30) dní odo dňa 

vystavenia predošlej faktúry vo výške zodpovedajúcej potvrdenému/ých súpisu/ 

súpisov prác a dodávok za uplynulých tridsať (30) kalendárnych dní vykonaných 

v súlade harmonogramom prác.  

 

Odsúhlasené súpisy vykonaných prác a dodávok musia byť neoddeliteľnou súčasťou 

každej faktúry. Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu sídla Objednávateľa uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy. 

 

(5) Súpis vykonaných prác a dodávok Zhotoviteľ predloží zvlášť na práce podľa rozpočtu a 

zvlášť na Objednávateľom odsúhlasené dodatočné práce. Objednávateľ a stavebný dozor 

overí ich správnosť do piatich (5) pracovných dní od ich doručenia. Dohodnuté 

a Objednávateľom odsúhlasené zmeny prác a dodávok doloží Zhotoviteľ v spolupráci 

s projektantom a stavebným dozorom.  

 

(6) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru vystavenú 

v zmysle tohto článku v lehote splatnosti do 30 dní od dátumu jej doručenia 

Objednávateľovi. 

 

(7) Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového 

dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov.  

 

(8) V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi a/alebo touto 

zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie, resp. na doplnenie. 

Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 

Objednávateľovi, pričom za deň doručenia opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto 

faktúry. 

 

(9) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi zálohu ani preddavky.  

 

(10) Objednávateľ si vyhradzuje práva na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela 

nebude realizovať. 

 

 

Čl. 6 
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Vlastnícke právo k dielu 

 

(1) Vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ. Všetky výrobky, materiály, časti 

a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie diela sa stávajú vlastníctvom 

Objednávateľa okamihom ich uhradenia. 

 

(2) Vlastníctvo Objednávateľa podľa ods. 1 tohto článku nemá vplyv najmä na ustanovenia 

tejto zmluvy o zodpovednosti Zhotoviteľa a následne prevzatie riadne vykonaného diela 

Objednávateľom. 

 

(3) Zodpovednosť za škodu na diele a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia 

diela znáša po dobu vyhotovovania diela Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele 

prechádza na Objednávateľa momentom úplného odovzdania a prevzatia riadne 

vykonaného diela, ktorý bude potvrdený v preberacom protokole. 

 

 

Čl. 7 

Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za dielo 

 

(1) Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi 

a iným osobám v súvislosti s plnením zmluvy, v mieste realizácie diela, na samotnom 

diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, 

či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním 

poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku škodu, 

ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním s riadnym dokončením diela v dohodnutom 

termíne podľa čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy, alebo v prípade vyhotovenia diela s vadami 

a/alebo nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. 

Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia zmluvy má za následok porušenie 

predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany 

(PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty 

Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných 

právnych predpisov, Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa v celej výške 

zaplatenej pokuty.  

 

(2) Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti s plnením a v čase plnenia zmluvy má za následok 

poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo si uplatnia nároky voči 

Objednávateľovi, Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa za uspokojenie týchto 

nárokov v plnej výške.  

 

(3) Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí 

v objekte Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a 

za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a 

sietí.  

 

(4) Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k 

poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť 

zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti, bude zodpovedný Zhotoviteľ.  

 

(5) Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone predmetu svojej činnosti s dohodnutým poistným plnením na minimálnu poistnú 

sumu vo výške ceny diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať, že má uhradené poistné za 
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obdobie podľa predmetnej poistnej zmluvy. Poistnú zmluvu s potvrdením o uhradení 

poistného tvorí príloha č. 3 tejto zmluvy. 

    

(6) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela v rozsahu podľa ustanovení § 560 a nasl. 

Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých vadách, ktoré sa objavia v rámci 

dohodnutej záručnej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie 

ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní od oznámenia, v prípade 

prevádzkových výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín od 

oznámenia, v prípade havárií ihneď, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je 

povinný vady diela odstrániť v čo najkratšej technicky možnej lehote, pričom maximálna 

lehota na odstránenie vád je do desiatich (10) kalendárnych dní, pokiaľ sa zmluvné strany 

písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom 

potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie vád 

diela podľa tohto odseku, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie vád diela ani 

v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, 

má Objednávateľ právo tieto vady diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby 

podľa vlastnej voľby v mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác 

bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, 

alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj 

v prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu a postup na odstránenie vád a nedorobkov 

v zmysle čl. 4 ods. 11 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky 

takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry. 

  

(7) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na diele, stavebných výrobkoch a materiáloch, 

zariadeniach stavby, či stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil 

Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo subdodávatelia pri 

zhotovovaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť Objednávateľovi 

akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú 

zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti diela alebo náhradou škody 

v plnej výške.  

 

(8) Zhotoviteľ poskytuje na realizované dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných 

stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť diela na dobu šesťdesiat (60) mesiacov 

odo dňa prevzatia diela Objednávateľom v zmysle čl. 4 tejto zmluvy. To neplatí v prípade, 

ak sa na diele vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené 

Objednávateľom, treťou osobou v dôsledku neprimeraného užívania diela, úmyselným 

poškodením zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.  

 

(9) Na zariadenia, ktoré Zhotoviteľ sám nevyrába a sú súčasťou ním zhotoveného diela podľa 

tejto zmluvy, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení 

a predloženého záručného listu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa 

prevzatia diela Objednávateľom v zmysle čl. 4 tejto zmluvy. Všetky záručné doby začínajú 

plynúť termínom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom bez vád a/alebo 

nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu diela. 

 

(10) Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady 

diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

 

(11) Objednávateľ je oprávnený nárokovať si v záručnej dobe bezplatné odstránenie vád diela 

v lehotách podľa ods. 6 tohto článku zmluvy písomne na adrese sídla Zhotoviteľa alebo e-
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mailom na nasledovnú e-mailovú adresu: gura@absystem.sk v lehote 3 pracovných dní, od 

kedy sa o nich Objednávateľ dozvedel. 

 

(12) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, dokumentov 

a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten trval na ich 

použití, čo písomne potvrdil. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené 

dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na 

nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval, čo 

písomne potvrdil, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 

(13) Záručná doba na zariadenia a materiály, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená 

výrobcom, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu a materiály s charakterom 

spotrebného materiálu, uplynie dňom určeným výrobcom, resp. dňom vyplývajúcim 

z príslušného prevádzkového predpisu. 

 

 

Čl. 8 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa,  

kvalitatívne a technické podmienky plnenia zmluvy 

 

(1) Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť 

takéhoto oprávnenia. 

 

(2) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť 

pokynov Objednávateľa, alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie diela v rozsahu 

Zhotoviteľovej pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým 

Objednávateľovi spôsobí.  

 

(3) V prípade, že sa bude dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s čl. 14 

tejto zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám. 

 

(4) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje 

sa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej sa 

zaväzuje dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov, ako aj súvisiace predpisy, ktoré upravujú protipožiarnu ochranu. 

 

(5) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch 

a na rozkopávky. Po zhotovení diela sa Zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá, 

ako aj rozkopávky, upraviť do pôvodného stavu. 

 

(6) Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál, 

resp. odvážať vzniknutý stavebný odpad, a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie 

diela. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ. 

 

(7) Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu pri zhotovovaní diela. Nakladanie s 

odpadmi je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov 
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upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. Zhotoviteľ po ukončení realizácie diela je povinný 

predložiť doklady o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie 

odpadu Zhotoviteľ zahrnul v cenovej ponuke v rámci konkrétnej položky, ku ktorej sa 

príslušný druh odpadu viaže, a tieto náklady sú súčasťou ceny.  

 

(8) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela zabezpečiť, aby uskutočnenie stavebných prác 

neohrozovalo kvalitu životného prostredia a cestnú premávku. V prípade, že v dôsledku 

nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného 

oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, 

za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a 

uhradenie v určenej lehote.  

 

(9) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane 

Objednávateľa, Ministerstva financií Slovenskej republiky a ďalším kontrolným orgánom 

a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov 

Slovenskej republiky a Európskej únie, ako aj všetkým subjektom povereným týmito 

inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú 

dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenú v súlade s platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

 

(10) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo podľa čl. 5 zmluvy a v súlade s ostatnými 

podmienkami podľa tejto zmluvy. 

 

(11) Zhotoviteľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní pred predložením prvej faktúry 

predložiť Objednávateľovi a v kópii stavebnému dozoru zoznam splnomocnených osôb na 

podpisovanie, resp. potvrdzovanie faktúry, rekapitulácie a súpisov vykonaných prác, spolu 

s ich podpisovými vzormi, ktorý bude podpísaný štatutárnym orgánom Zhotoviteľa.  

 

(12) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru rozbor položky v prípade, ak o to 

stavebný dozor požiada. 

 

(13) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne dodať Objednávateľovi mená kontaktných zástupcov 

s telefónnymi číslami a kontaktné telefónne čísla pohotovostných zamestnancov 

Zhotoviteľa. 

 

(14) Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa alebo stavebného dozoru 

akýkoľvek podklad, dokument, správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie diela, a to 

vo forme určenej Objednávateľom alebo stavebným dozorom; Objednávateľ, alebo 

stavebný dozor, je oprávnený zmeniť formu počas plnenia zmluvy. 

 

(15) Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä: 

a) vykonávať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, a zároveň pri vykonávaní diela 

využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho 

zamestnancov alebo subdodávateľov, 

b) vykonávať dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas 

vykonávania diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami 

pracovnoprávnych predpisov, 

c) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už 

materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, 

subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo 

nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb, 
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d) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo 

s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej 

činnosti v rámci kontroly vykonávania diela, 

e) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly 

vykonávania diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na 

stavenisko za účelom kontroly vykonávania diela, najmä ak má odôvodnenú 

pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto zmluvou alebo príslušným 

zákonom, 

f) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a subdodávateľmi zabezpečiť možnosť 

skontrolovania subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných 

výrobkov, 

g) viesť stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí diela, najmä časti 

diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe aj 

bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním 

diela, a to najmä do stavebného denníka, 

h) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť stavebného denníka na stavbe; 

osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do stavebného denníka sú: 

stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho písomne poverený zástupca, stavebný dozor, resp. 

zástupca Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy vo veciach technických, projektant,  

i) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb, 

j) poskytnúť potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre preberacie konanie, ak ho o to 

Objednávateľ požiada. 

 

(16) Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä: 

a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do 

miesta plnenia, 

b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia diela, 

c) vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác, vrátane 

spätných úprav a zakreslenia skutočného priebehu podzemných vedení do projektovej 

dokumentácie, 

d) samostatné dočasné napojenie, meranie a úhradu nákladov stavby na energie, ktoré 

vzniknú počas výstavby, 

e) umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a s tým súvisiace prípadné 

vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti.  

 

(17) Zhotoviteľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má byť vykonané dielo a 

rizikami na ňom, a že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle 

tejto zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradiť žiadne náklady a naviac 

práce vzniknuté z neznalosti miesta, kde má byť vykonané dielo, alebo z akéhokoľvek 

omylu zo strany Zhotoviteľa. 

 

(18) Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do troch (3) pracovných dní po odovzdaní 

diela Objednávateľovi alebo od zrušenia tejto zmluvy, v súlade s termínom stanoveným 

v čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy. 

 

(19) Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho:  , reg. číslo: 

19626*41*99 . 

 

(20) Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a projektantovi kontrolovať vykonané práce. 

Zhotoviteľ je v prípade spĺňania podmienok v zmysle nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
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na stavenisko, povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne 

dohodnutej osoby, a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora 

bezpečnosti v zmysle uvedeného nariadenia a súvisiacich predpisov.  

   

(21) Pri realizácii stavebných prác na diele sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať aj nasledovné 

kvalitatívne a technické podmienky:         

a) Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas 

výstavby a bude povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie 

a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si 

Objednávateľ so Zhotoviteľom vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí staveniska 

a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska,  

b) stavebné práce budú realizované za prevádzky objektu a tejto skutočnosti musí 

Zhotoviteľ prispôsobiť svoju činnosť. Stavebné práce budú realizované tak, aby v 

minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku budovy, 

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo na prerušenie prác, ktoré by obmedzovali prevádzku 

objektu, počas zasadnutí vládnych organizácií,  

d) prevádzku Objednávateľa nie je možné z titulu realizácie diela neprimerane obmedziť,  

e) Zhotoviteľ je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť na svoje náklady 

vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov. Spätné úpravy 

zabezpečuje Zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou 

Zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady Zhotoviteľ. 

V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných 

aj nadzemných inžinierskych sietí, resp. iných oprávnených osôb, dôjde k udeleniu 

pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z 

dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote 

Zhotoviteľ, 

f) Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zakresľovať do projektovej dokumentácie 

skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na diele odhalené. Na konaní 

o odovzdaní verejnej práce je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 

projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení, 

ktoré boli realizáciou dotknuté, 

g) Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s 

odpadmi, je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov 

upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. aj vrátane dokladovania o  naložení s odpadom. 

Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude 

hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo 

nájomcov, resp. iných oprávnených osôb, dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, 

resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane 

Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich 

vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote, 

h) ak bude v súvislosti s realizáciou diela potrebné umiestnenie alebo premiestnenie 

dopravného značenia, a prípadne s tým súvisiace vypracovanie projektu a vykonanie 

inžinierskej činnosti, obstará ho Zhotoviteľ. Náklady za uvedenú činnosť, vrátane 

správnych poplatkov, sú Zhotoviteľom zahrnuté v cene. Prípadné škody, ktoré by 

vznikli zanedbaním povinností Zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V 

prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií, alebo iných 

oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného 

nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu porušenia povinnosti podľa tohto písmena na 

strane Zhotoviteľa, túto pokutu alebo sankciu znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ, 

i) Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál 

a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Zhotoviteľ je zároveň povinný 
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zabezpečiť, aby vozidlá a mechanizmy, ktoré vychádzajú zo stavby na verejné 

priestranstvá a komunikácie tieto neznečisťovali. Prípadné škody z porušenia tejto 

povinnosti uhradí Zhotoviteľ, 

j) Zhotoviteľ bude povinný k preberaciemu konaniu stavby zrealizovať mechanickú 

a biologickú úpravu okolia stavby, pozemku dotknutého výstavbou a odstrániť zvyšky 

stavebných materiálov.  

Čl. 9 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

(1) Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať realizovanie 

diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy.    

 

(2) Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom 

odovzdávané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu 

a postupovať v súlade s čl. 4 tejto zmluvy. 

 

(3) Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri 

realizácii diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa 

o takúto súčinnosť požiada. Objednávateľ poskytne predovšetkým spolupôsobenie pri 

čiastočných dočasných spôsoboch regulácie dopravy v  premávke na miestach, kde to bude 

nevyhnutné z hľadiska bezpečného spôsobu realizácie diela.  

 

(4) Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže 

spôsobiť, že dielo nebude vykonané riadne a včas.  

 

(5) Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy a v súlade s ostatnými 

podmienkami podľa tejto zmluvy. 

 

(6) Objednávateľ sa zaväzuje presne vymedziť hranice staveniska. 

 

(7) Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi 

poškodením, zničením, znehodnotením, či stratou vecí potrebných na vykonanie diela, vecí 

pracovníkov vykonávajúcich dielo, nech už sa tieto nachádzajú na stavenisku alebo 

kdekoľvek inde. 

 

(8) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia 

a neposkytnutie súčinnosti zo strany Zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy s následkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.   

 

(9) Objednávateľ je oprávnený aj prostredníctvom odborného dozoru kontrolovať lehoty 

(časovú záväznosť) zhotovenia diela podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

 

 

Čl. 10 

Zabezpečenie zmluvy a sankcie  

 

(1) V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok na úrok 

z omeškania z dlžnej sumy vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 
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(2) V prípade, ak dielo alebo jeho časť, nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej 

zmeny termínov vykonania diela v zmysle čl. 3 tejto zmluvy), Objednávateľ má nárok na 

zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,5 % z ceny za každý, čo i len začatý deň 

omeškania. 

 

(3) V prípade nedodržania termínu vykonania diela v zmysle čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy, má 

Objednávateľ právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov 

a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli. 

 

(4) V prípade, že Zhotoviteľ poveril vykonaním diela iného subdodávateľa než toho, ktorý bol 

vopred písomne odsúhlasený Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa 

vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý 

prípad porušenia zvlášť. 

 

(5) V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v čl. 7 ods. 11 zmluvy, má 

Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto 

eur) za každý, čo i len začatý deň omeškania, a to za každú vadu, resp. nedorobok, zvlášť. 

Úplným odstránením vady, resp. nedorobku, sa rozumie dátum písomného potvrdenia 

Objednávateľa o ich odstránení. 

 

(6) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu i v nasledovných prípadoch: 

a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia - staveniska, vo výške 100,- EUR 

(slovom: jednosto eur) za každý deň omeškania, až do termínu vypratania; vyprataním 

sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vypratanie bolo vykonané; 

b) za zmenu technického riešenia diela bez vedomia Objednávateľa, alebo za použitie 

materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie diela 

podľa tejto zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov 

vykonaného diela), vo výške 10 % z ceny; Objednávateľ má v tomto prípade právo 

požadovať uvedenie pozmeneného diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je 

povinný bezplatne uviesť pozmenené dielo do pôvodného stavu; 

c) za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, 

ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, vo výške 

100,- EUR (slovom: jednosto eur) za každé jednotlivé porušenie, aj opakovane. 

 

(7) Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 

v celom rozsahu. 

 

(8) Zmluvnú pokutu sa povinná zmluvná strana zaväzuje zaplatiť do tridsiatich (30) dní odo 

dňa doručenia písomnej výzvy od druhej zmluvnej strany. 

 

(9) V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej zmluvnej strane 

vznikla. 

 

(10) Zaplatenie odškodnenia v zmysle tohto článku nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinnosti 

dokončiť dielo, ani iných povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré má podľa 

zmluvy. 

 

 

Čl. 11 

Doručovanie 
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(1) Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe 

osobne, e-mailom, licencovaným kuriérom, alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na 

adresy sídiel zmluvných strán uvedených v záhlaví zmluvy, prípadne na iné 

korešpondenčné adresy, ktoré sú osobitne v tejto zmluve uvedené, alebo písomne 

oznámené druhej zmluvnej strane podľa ods. 4 tohto článku zmluvy alebo prostredníctvom 

elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon o e-Governmente“). 

 

(2) Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručenú dňom, keď ju adresát prijal 

alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak zmluvná 

strana svojím konaním alebo opomenutím zmarí doručenie písomnosti alebo písomnosť 

pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude 

písomnosť/zásielka vrátená druhej zmluvnej strane. Doručovanie podľa tejto zmluvy sa 

spravuje zákonom o e-Governmente.  

 

(3) Písomnosť doručovaná osobne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručenú jej 

odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za 

doručenú dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.  

 

(4) V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto 

zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene 

adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená 

zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti. 

 

 

Čl. 12 

Dôverné informácie 

 

(1) Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z 

tejto zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok zmluvných 

strán obsiahnutý v tomto článku zmluvy nezaniká ani po skončení účinnosti tejto zmluvy. 

Na účely tejto zmluvy sa za dôverné informácie považujú všetky informácie, ktoré sa 

dozvedela ktorákoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s uzavretím tejto zmluvy alebo 

plnením na základe tejto zmluvy, zároveň aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré 

ktorákoľvek zo zmluvných strán označila ako dôverné. 

 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 

tretím osobám, a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 

osoby sa nepokladajú subdodávatelia, členovia štatutárnych a dozorných orgánov 

zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im 

sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

(3) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 

a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto zmluvy verejne známe, alebo ktoré je možné 

už v deň podpisu tejto zmluvy získať z bežne verejne dostupných informačných 

prostriedkov; 
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b) informácie, ktoré sa bez pričinenia zmluvných strán stanú po podpise tejto zmluvy 

verejne známymi, alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných 

informačných prostriedkov; 

c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na základe 

povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, musí 

zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá zmluvná 

strana povinná informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť 

dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu; 

d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcom zmluvných strán, 

ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, ktorá im vyplýva z ich profesie, bankám poskytujúcim 

financovanie projektu, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti 

podľa tohto článku zmluvy, 

e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, 

správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto 

zmluvy. 

 

(4) Samotná projektová dokumentácia a jej obsah, ako ani samotná zmluva a jej obsah, sa 

nepokladajú za dôverné informácie. 

 

 

Čl. 13 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do riadneho a úplného splnenia záväzkov z nej 

vyplývajúcich. 

 

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou 

zmluvných strán, odstúpením alebo výpoveďou. 

 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie tejto zmluvy odstúpením od zmluvy, môže byť 

realizované výlučne na základe ustanovení tejto zmluvy alebo Obchodného zákonníka 

alebo § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

(4) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, ak: 

a) Zhotoviteľ nevykoná dielo riadne v súlade so zmluvou,  

b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje vo vadnom 

plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na 

odstránenie vady) vadu neodstránil; v prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je 

povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s platením; 

výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu 

vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer, 

c) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní, 

d) Zhotoviteľ neodovzdal riadne zhotovené dielo Objednávateľovi včas,  

e) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni 

porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľovi na základe 

písomného upozornenia na porušenie zmluvy doručeného Zhotoviteľovi, 

f) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 

g) Zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z registra partnerov 
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verejného sektora, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní, 

h) stratí oprávnenie vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy, 

i) v prípadoch podstatného porušenia zmluvy Zhotoviteľom, 

j) v iných prípadoch ustanovených zmluvou. 

 

 

(5) Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje porušenie 

ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa čl. 14 tejto zmluvy a zakladá právo 

Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy, a zároveň právo Objednávateľa na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny. 

 

(6) Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje: 

a) neodovzdanie staveniska v termíne stanovenom v čl. 2 ods. 3 tejto zmluvy,  

b) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 

 

(7) Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zo 

strany Objednávateľa, ako aj keď dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany 

Objednávateľa a Objednávateľ neposkytne súčinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote 

poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako desať (10) dní odo dňa doručenia písomného 

upozornenia na porušenie zmluvy doručeného Objednávateľovi. 

 

(8) Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia 

od zmluvy a musí byť druhej zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením čl. 11 tejto 

zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným a zmluva zaniká momentom doručenia 

odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, pričom právo zmluvných strán na náhradu škody 

a zmluvnú pokutu nie je odstúpením od zmluvy dotknuté. 

 

(9) V prípade predčasného ukončenia zmluvy odstúpením od zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na 

vyplatenie pomernej časti z ceny zodpovedajúcej rozsahu časti už zhotoveného diela, ak 

v tejto zmluve nie je ustanovené inak.  

 

(10) Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto zmluvy 

odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky dovtedy 

vykonaného diela, a rovnako tak sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy. 

Povinnosť zachovávať dôverné informácie zaväzuje Zhotoviteľa a Objednávateľ aj po 

skončení platnosti tejto zmluvy. 

 

(11) Túto zmluvu je možné vypovedať Objednávateľom písomnou výpoveďou aj bez uvedenia 

dôvodu s výpovednou dobou 2 týždne, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho 

týždňa, ktorý nasleduje po kalendárnom týždni, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane.   

 

(12) Túto zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy. 

 

 

Čl. 14 

Oprávnené osoby a subdodávatelia Zhotoviteľa 

 

(1) Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom 

odborníkov, ktorých použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom 
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obstarávaní, pričom musí ísť minimálne o odborníkov na nasledovnej pracovnej pozícii: 

stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby (ďalej aj len „Oprávnené 

osoby“).  

 

(2) Vykonanie vybranej činnosti môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom inej osoby iba 

v nevyhnutných prípadoch (zdravotná neschopnosť niektorej z Oprávnených osôb, 

ukončenie pracovného pomeru atď.), pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

a preukázať, že náhradný odborník spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa príslušnej 

pozície odborníka, ktoré boli stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách. 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží Zhotoviteľ bezodkladne 

Objednávateľovi. 

 

(3) V prípade, ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť plnenia tejto zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľa, je nevyhnutnou prílohou č. 4 tejto zmluvy Objednávateľom schválený a 

záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii plnenia tejto zmluvy, 

s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V súlade s § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 

osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora, a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje 

na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy. 

 

(4) V prípade, ak má počas plnenia zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich 

subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) počas trvania zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa 

uvedeného v prílohe č. 4 tejto zmluvy výlučne po vzájomnej dohode Zmluvných strán 

a na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorého obsahom bude nový zoznam 

subdodávateľov; Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci návrhu na zmenu subdodávateľa spolu 

s aktualizovanou prílohou č. 4 zmluvy uviesť údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu 

podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, 

b) navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona 

o verejnom obstarávaní a súčasne nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, 

c) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa v registri 

partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

v súlade s ods. 3 tohto článku zmluvy, 

d) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú 

časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ, 

e) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu 

s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

 

(5) Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi 

podľa ods. 4 tohto článku zmluvy a aktualizovaným znením prílohy č. 4 tejto zmluvy musí 

Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím 

plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené 

podmienky uvedené v ods. 4 tohto článku zmluvy. 
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(6) Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu 

trvania tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Nesplnenie tejto 

povinnosti môže mať podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní za následok 

odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby 

jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov 

verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu 

trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri 

partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť 

všetky zmluvy so subdodávateľmi. 

 

(7) Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zapísať sa do registra partnerov verejného sektora aj 

kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene okolností, 

ktorá zápis Zhotoviteľa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri 

partnerov verejného sektora vyžaduje. V tejto súvislosti: 

a) Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v registri 

partnerov verejného sektora vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 5 (piatich) 

kalendárnych dní, odkedy k zápisu zmeny do registra partnerov verejného sektora došlo, 

b) Zhotoviteľ berie na vedomie, že povinnosti uvedené v tomto odseku tohto článku sa 

primerane vzťahujú aj na subdodávateľov Zhotoviteľa a zaväzuje sa zabezpečiť, aby 

mali subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zákona o registri partnerov 

verejného sektora, 

c) pokiaľ Zhotoviteľ nesplní povinnosti v zmysle § 2 zákona o registri partnerov verejného 

sektora, Objednávateľ je oprávnený neplniť, čo mu ukladá zmluva, pričom nie je 

v omeškaní a toto neplnenie sa nepovažuje za porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je 

oprávnený uplatňovať si v tomto prípade voči Objednávateľovi akúkoľvek náhradu 

škody alebo sankcie, 

d) v prípade, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ porušil povinnosti 

uvedené v tomto odseku tohto článku a Objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany 

príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa 

Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu v celom 

rozsahu a nahradiť Objednávateľovi aj akúkoľvek inú škodu, ktorá v tejto súvislosti 

vznikne. 

 

(8) Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi úplnú a bezodkladnú súčinnosť pri 

kontrole plnenia povinností Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov pri zhotovovaní diela 

v zmysle tejto zmluvy, všetkých súvisiacich právnych predpisov, vrátane riadneho 

dodržiavania podmienok bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia. Za týmto 

účelom je Objednávateľ oprávnený písomne vyzvať Zhotoviteľa, aby mu predložil 

k nahliadnutiu dokumentáciu, preukazujúcu riadne plnenie platných pracovnoprávnych 

predpisov a iných záväzkov a povinností, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy alebo iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku či 

porušenia stanovených povinností Objednávateľ upozorní Zhotoviteľa, ktorý je povinný 

zabezpečiť nápravu vzniknutej situácie. 

 

(9) Zhotoviteľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči subdodávateľom v súlade 

s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, t. j. najmä uhradiť 

subdodávateľom dohodnutú cenu za riadne a včas zhotovené dielo do tridsiatich (30) dní 

od uhradenia faktúry Objednávateľom. 
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(10) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dôverné informácie sprístupní len na základe písomného súhlasu 

Objednávateľa, a to len tým subdodávateľom, dodávateľom a zamestnancom týchto 

subjektov, ktorí preukázateľne potrebujú byť oboznámený s takýmito dôvernými 

informáciami pre účely riadneho a včasného vyhotovenia diela. Za týmto účelom je 

Zhotoviteľ povinný zabezpečiť zaviazanie subdodávateľov, dodávateľov a zamestnancov 

týchto subjektov rovnakými pravidlami upravujúcimi zachovávanie mlčanlivosti, akými je 

zaviazaný i Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, najmä čl. 12 zmluvy.  

 

(11) V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávatelia 

zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, prípadne iné dohodnuté podmienky, môže Objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy 

bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu škody. 

 

 

Čl. 15 

Povinné technické a strojové vybavenie 

 

(1) Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote 

k akémukoľvek ním využívanému strojovému alebo technickému vybaveniu pri realizácii 

diela overené fotokópie (alebo originály): 

a) technických preukazov,  

b) kontrol technického stavu,  

c) emisných kontrol,  

d) odborných prehliadok a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú). 

 

 

Článok 16 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 

 

(1) Pri plnení tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy 

vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu. 

 

(2) Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou 

politikou Objednávateľa (zverejnená na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky: 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/rezortny-protikorupcny-program-uradu-vlady-sr/), 

jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať. 

 

(3) Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zároveň vyhlasuje, že:  

a) pozná znaky korupcie a korupčného správania, 

b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného 

správania, 

d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktorú plánuje, alebo ktorú už uzavrel 

s Objednávateľom, 

e) bezodkladne oznámi objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne 

súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia, 

f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Objednávateľa, ktorý by mohol 

ovplyvniť realizáciu predmetu zmluvy s Objednávateľom. 
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(4) Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti 

s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, a to v zmysle prílohy č. 5 – Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy.  

  

 

Čl. 17 

Záverečné ustanovenia 

(1) Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej 

podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 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. 

 

(2) Akékoľvek úkony smerujúce k zániku zmluvy musia byť realizované písomnou formou 

a doručené spôsobom podľa čl. 11 tejto zmluvy. 

 

(3) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy 

prevezme Objednávateľ a dva (2) rovnopisy prevezme Zhotoviteľ.  

 

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, 

že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by 

im bránili platne uzatvoriť zmluvu. 

 

(5) Právne pomery Zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia 

príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov 

a výzvou na predkladanie ponúk. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto 

predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom súťažných podmienok. 

 

(6) Táto zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní písomnými očíslovanými dodatkami k tejto zmluve, ktoré musia byť 

podpísané obidvoma zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.  

 

(7) V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu 

zmenu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené 

nemá za následok neplatnosť celej zmluvy. 

 

(8) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu znenia prílohy k tejto 

zmluve so znením tejto zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa znenia zmluvy. 

 

(9) Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou  

a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy  

sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

 

(10) Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie 

presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. 

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných 

nápadne nevýhodných podmienok. 
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(11) Zoznam príloh tejto zmluvy: 

Príloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet diela.  

Príloha č. 2 - Časový a vecný harmonogram. 

Príloha č. 3 - Poistenie zodpovednosti za škodu. 

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov a podiel plnenia predmetu zákazky. 

Príloha č. 5 - Protikorupčná doložka. 

 

 

V Bratislave dňa __.__.2022  V Bratislave dňa 22.08.2022 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

Úrad vlády Slovenskej 

republiky 

Július Jakab 

vedúci Úradu vlády 

Slovenskej republiky 

 

 AB enertex, spol. s r.o. 

Ing. Juraj Gura 

konateľ 
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Príloha č. 1 

 

 

Podrobný položkový rozpočet diela 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Stavba: SANÁCIA PRIESTOROV AUTODOPRAVY

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Zhotoviteľ: AB enertex, spol. s r.o. Spracoval: Ing. Juraj Gura

Miesto: k.ú. Staré Mesto Dátum: 07.07.2022

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2022-001 SANÁCIA PRIESTOROV AUTODOPRAVY   24 456,04 4 891,21 29 347,25 24 456,04 

01     SO - 01 SOCIÁLNE ZARIADENIA - ASR   11 447,51 2 289,50 13 737,01 11 447,51 

02     ZARIAĎOVACIE PREDMETY, ZTI   9 360,56 1 872,11 11 232,67 9 360,56 

03     ELI   2 485,46 497,09 2 982,55 2 485,46 

04     ÚK   1 162,52 232,50 1 395,02 1 162,52 

Celkom 24456,04 4891,21 29 347,25 24 456,04 

Rekapitulácia objektov stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby SANÁCIA PRIESTOROV AlJTODOPRAVY JKSO 

Názov objektu EČO 

Názov časti Miesto k.ú. Staré Mesto 

IČO IČDPH 

Objednávater Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Projektant 

Zhotoviter !AB enertex, spol. s ro .  35806290 SK2020224195 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

l ling. Juraj Gura l 107 07.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

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

Rozpočtové náklady EUR 

A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas o 13 GZS 
r-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. o 14 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatk o 15 Sfažené podmienky 
r-

4 Montáž 11 o 16 Vplyv prostredia 

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN 
r-6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (r. 1-6) 24 456,04 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady 

Spracovate l' D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 24 456,04 

Dátum a podpis Pečiatka 24 20% 24 456,04 DPH 4 891,21 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 9  347,2 5 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotovíte!' 26 Dodávky objednávatera 

27 KÍzavá doložka 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Poznámka 

Strene 2 z 15 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby SANÁCIA PRIESTOROV AlJTODOPRAVY JKSO 

Názov objektu SO - 01 SOCIÁLNE ZARIADENIA - ASR EČO 

Názov časti Miesto k.ú. Staré Mesto 

IČO IČDPH 

Objednávater Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Projektant 

Zhotoviter !AB enertex, spol. s ro .  35806290 SK2020224195 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

l ling. Juraj Gura l 107 07.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

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

Rozpočtové náklady EUR 

A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas o 13 GZS 
r-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. o 14 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatk o 15 Sfažené podmienky 
r-

4 Montáž 1 1  o 16 Vplyv prostredia 

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN 
r-6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (r. 1-6) 1 1  447,51 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady 

Spracovate l' D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 1  447,5·1 

Dátum a podpis Pečiatka 24 20% 11 447,51 DPH 2 289,50 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 13 737,01 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotovíte!' 26 Dodávky objednávatera 

27 KÍzavá doložka 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Poznámka 

Strene 3 z 15 



ROZPOČET  Uvedené ceny sú bez DPH 20%

Stavba    SANÁCIA PRIESTOROV AUTODOPRAVY

Objekt    SO - 01 SOCIÁLNE ZARIADENIA - ASR JKSO:   

Časť    EČO:   

Objednávateľ:   Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody Spracoval:   Ing. Juraj Gura

Zhotoviteľ:        AB enertex, spol. s r o. Dátum:        7.7.2022

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

celkom

Cena 
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   4 360,23 2,579

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   199,30 0,831

1 317162102

ý p p ý p  y  , ý y  , y  

mm   ks 1,000 18,960 18,96 0,019

2 340239226.S

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených 

dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm   m2 2,828 30,560 86,42 0,379

3 340239245.S

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených 

dierovaných nebrúsených hrúbky 200 mm   m2 1,414 38,930 55,05 0,259

4 342240041.S

Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku 

hrúbky 115 mm, na klasickú maltu   m2 1,125 29,900 33,64 0,110

5 389381001.S Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií   m3 0,026 201,220 5,23 0,064

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 339,58 1,722

6 611421331.S

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových 

rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % 

štukových   m2 14,300 7,600 108,68 0,180

7 612421331.S

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej 

plochy nad 10 do 30 % štukových   m2 39,961 5,510 220,19 0,447

8 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou   m2 83 091 2 270 188 62 0 019

9 612460123.S

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a 

nesúdržné podklady   m2 83,091 4,520 375,57 0,025

### 612460151.S

Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 

mm   m2 11,022 5,470 60,29 0,054

### 612460241.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm   m2 11 022 9 570 105 48 0 174

### 612460385.S Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm   m2 21,276 10,640 226,38 0,168

### 612481119.S

Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným 

prilepením   m2 83,091 8,210 682,18 0,428

### 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky   m2 28,600 1,080 30,89 

2x penetrácia   

##

585520008700

.S

Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné 

hmoty a stavebné lepidlá   kg 5,892 4,850 28,58 0,006

### 632451505.S

Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu,, vo vonkajších aj 

vnútorných priestoroch, hr. 10 mm   m2 14,300 21,870 312,74 0,221

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 719,40 0,026

### 941955001.S

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 

m   m2 15,160 5,370 81,41 0,023

### 953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil   m 5,730 5,510 31,57 0,001

### 953995421.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný   m 20,990 2,430 51,01 0,001

### 965044201.S

Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -

0,00600t   m2 14,300 5,870 83,94 0,000

### 965081712.S

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

dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   m2 28,600 3,890 111,25 

### 968061125.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t   ks 4,000 0,690 2,76 

### 968061128 R Demontáž zhrňovacích dvier, vrátane montážnych profilov -0,010t   ks 1,000 2,450 2,45 

### 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t   m2 4 728 22 630 106 99 

### 971033631.S

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm,  -

0,27000t   m2 4,227 6,830 28,87 

### 971033641.S

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm,  -

1,87500t   m3 0,401 57,040 22,87 

### 978011141.S

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t   m2 14,300 2,610 37,32 

### 978013141.S

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t   m2 39,961 2,290 91,51 

### 978059531.S

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných 

vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,06800t   m2 70,504 4,590 323,61 

### 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 8,441 14,120 119,19 

### 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 160,379 0,530 85,00 

### 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 8,441 13,240 111,76 

### 979082121.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m   t 8,441 1,490 12,58 

### 979089014 R Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné   t 8,441 49,200 415,30 

99 Presun hmôt HSV   101,95 

### 999281111.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 

výšky do 25 m   t 2,579 39,530 101,95 
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PSV Práce a dodávky PSV   7 087,28 2,276

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   446,11 0,040

### 711210100.S

Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri 

na ploche vodorovnej   m2 15 160 2 670 40 48 

##

245610000400

.S

Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná 

fólia)   kg 16,676 5,150 85,88 0,017

##

247710007700

.S

Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri 

aplikácii hydroizolácií   m 28,870 3,300 95,27 0,001

### 711210110.S

Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri 

na ploche zvislej   m2 19,517 2,290 44,69 

##

245610000400

.S

Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná 

fólia)   kg 21,469 5,150 110,57 0,021

##

247710007700

.S

Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri 

aplikácii hydroizolácií   m 17,900 3,300 59,07 0,001

### 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 3,499 2,900 10,15 

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   16,24 

### 721210814 R Demontáž vpustu podlahového,  -0,04285t   ks 2,000 8,120 16,24 

763 Konštrukcie - drevostavby   912,38 0,302

### 763120011.S

Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca 

CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm   m2 5,304 49,760 263,93 0,115

### 763138222.S

Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií 

CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm   m2 15,160 36,160 548,19 0,184

### 763190010.S

Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou 

konštrukciou prepáskovaním a pretmelením   m 47,050 1,980 93,16 0,002

### 998763401.S

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) 

výšky do 7 m   % 7,984 0,890 7,11 

766 Konštrukcie stolárske   1 107,77 0,083

### 766662112.S

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do 

existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 2,000 26,250 52,50 

## 611610000913

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výplň papierová voština, 

povrch CPL laminát M13, mechanicky odolné plné, biela farba   ks 1,000 210,430 210,43 0,025

##

611610000913

.1

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň papierová voština, 

povrch CPL laminát M13, mechanicky odolné plné, biela farba  ks 1,000 228,080 228,08 0,025

##

549150000600

.S Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený   ks 2,000 17,820 35,64 0,002

### 766662811.S

Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových,  -

0,00100t   ks 2,000 2,780 5,56 

### 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové   ks 2,000 63,390 126,78 0,001

## 611810001210

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600 mm, výška1970 mm, DTD 

doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 

jednokrídlové dvere, biela farba ks 1,000 215,600 215,60 0,015

##

611810001210

.1

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 800 mm, výška1970 mm, DTD 

doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 

jednokrídlové dvere, biela farba   ks 1,000 226,830 226,83 0,015

### 998766201.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m   % 10,589 0,600 6,35 

771 Podlahy z dlaždíc   851,44 0,419

### 771576109.S

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 

mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm   m2 15,160 23,540 356,87 0,049

##

597740003300

.R

Keramická dlažba 30,8x30,8 cm, R10, hrúbka 8,2 mm, farba beige, 

grey, antracite, napr. EnergieKer LOOP   m2 14,819 28,900 428,27 0,342

##

597740003301

.R

Keramická dlažba,  30,8x 30,8 cm, R11 ( sprcha), hrúbka 8,2 mm, farba 

beige, grey, antracite, nap. EnergieKer LOOP   m2 1,251 29,900 37,40 0,029

### 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   % 7,604 3,800 28,90 

781 Obklady   3 560,47 1,413

### 781445107.S

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 

300x600 mm   m2 61,815 26,560 1 641,81 0,195

##

597640001800

.R

Keramický obklad, 30,8 x 61,5 cm, R9, hrubka 9 mm, farba white, 

beige, grey, EnergieKer LOOP,   m2 65,524 26,900 1 762 60 1,214

### 781491111.S Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny   m 10,500 1,210 12,71 0,005

## 1610094800 Profil L ukončovací nerez 10 mm, napr. Celox    bm 12,500 4,670 58,38 
farba: nerez , materiál: hliník , dĺžka: 2,5 m , hrúbka: 10 mm , výrobca: napr. 

CELOX   

### 998781201.S Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m   % 29,305 2,900 84,98 

784 Maľby   192,88 0,018

### 784410100.S Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m   m2 40,267 0,890 35,84 0,004

### 784452471.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s 

bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m   m2 40,267 3,900 157,04 0,014

Celkom   11 447,51 4,855
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby SANÁCIA PRIESTOROV AlJTODOPRAVY JKSO 

Názov objektu ZARIAĎOVACIE PREDMETY, ZTI EČO 

Názov časti Miesto k.ú. Staré Mesto 

IČO IČDPH 

Objednávater Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Projektant 

Zhotoviter !AB enertex, spol. s ro.  35806290 SK2020224195 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

l ling. Juraj Gura l 107 07.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

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

Rozpočtové náklady EUR 

A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas o 13 GZS 
r-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. o 14 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatk o 15 Sfažené podmienky 
r-

4 Montáž 11 o 16 Vplyv prostredia 

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN 
r-6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (r. 1.6) 9 360,56 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady 

Spracovate l' D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 360,56 

Dátum a podpis Pečiatka 24 20% 9 360,56 DPH 1 872,11 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 1  232,67 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotovíte!' 26 Dodávky objednávatera 

27 KÍzavá doložka 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Poznámka 

Strene 6 z 15 



ROZPOČET 
Stavba: SANÁCIA PRIESTOROV AUTODOPRAVY 

Objekt: ZARIAĎOVACIE PREDMETY, ZTI 

čast': 

Objednávaler: úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 
Zholoviler: AB enertex, spol. s r.o. 

P.Č Kód položky Popis 

1 2 3 

PSV Práce a dodávky PSV 

71 3 Izolácie tepelné 

1 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 

napr. Tubolit DG 22 x 3 0  izolácia-trubica AZ FLEX Armace/1-rozvody 
2 2837741544 vodycirk TV 

napr. Tubolit DG 18 x 3 0  izolácia-trubica AZ FLEX Armace/1-rozvody 
3 2837741531  vody TÚV+C/RK 

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do 
4 721140802.S DN 100, -0,01492t 

5 721171540 Potrubie z rúr - db 20 odpadné prípojné 40/3,2 napr. GEBERIT SILENT 

Potrubie z rúr - db  20 odpadné prípojné 50/3,2 napr. GEBERIT 

6 721171541 SIL ENT 

7 721171542 Potrubie z rúr - db  20 odpadné prípojné d75/3 napr. GEBERIT SILENT 

Potrubie z rúr-db 20 odpadné prípojné Dxt 11 Ox6 mm napr. GEBERIT 

8 721171543 SIL ENT 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
9 721194104 VÝPUStiek D 40X1, 8 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
### 721194105 VÝPUStiek D 50X1, 8 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
### 721194109 VÝPUStiek D 110x2, 3 
## Zápachový uzáver - DN40 napr. HL 100G 

## Pračkový sifón napr. HL 405 

## Lievik k ohrievaču vody napr. HL 21 

## Podlahový VPUSt napr. HL 310 NPrR 
Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 1 OO, -

### 721210813.S 0,029611 

### 721210851.S Demontáž sprchového odtokového žlabu dÍžky 800 mm, -0,00484t 

### 721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 

### 998721103 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m 

Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial . 
### 998721192 do 100m 

### CENNÍKHL9 Montáž napr. HL 

### iNFO C ENA Vložiť novú odbočku 

722 Zdravotechnika ·vnútorný vodovod 

## 5512146601 Ventilv k armaturám woúšťací 112" 

## Poistný ventii-DN15+dodávka+montáž 

### 722130801.S Demontáž potrubia z oceľoVÝch rúrok závitoVÝch do DN 25, -0,00213t 
### 722171131 Potrubie z plas ických rúr PeX D1812,0 lisovaním 
### 722171132 Potrubie z plas ických rúr PeX D2212,0 lisovaním 
### 722172400 Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp.plastového DN 16 
### 722172401 Zostavenie rozvodu POtrubia z plast-hliníkového resp.plastového DN 20 

Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti 
### 722181131 prenášaniu hluku do DN 25 

### 7221904011 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 

Montáž armatúry závitovej s jedným záVitom, nástenka pre výtokový 
### 722220111 venti l G 112 

### 722220121 Montáž armatúrv závitove j s jedným záVitom, nástenka pre batériu G 112 

Sv-ono7z15 

MJ Množstvo 
colko m 

4 5 

m 40,000 

m 26000 

m 14,000 

m 25,000 

m 6,000 

m 7 000 

m 9,000 

m 4,000 

ks 3,000 

ks 3,000 

ks 2 000 

ks 2000 

ks 1000 

ks 1000 

kD/ 1000 

ks 1,000 
ks 1,000 
m 26,000 
t 0,030 

t 0,030 
KS 5,000 
KS 3,000 

ks 2000 

ks 1000 

m 35,000 
m 14,000 
m 26,000 
m 14,000 
m 26,000 

ks 40,000 
ks 10,000 

ks 2,000 

l Pár 3,000 

Uvedené ceny sú bez DPH 20% 

JKSO: 
EČO: 
Spracoval: Ing. Juraj Gura 
Dálum 7.7.2022 

CoM1 Cena celkom jednotková 
6 7 

9 1 99,70 

299 70 . 
3,660 146,40 

3 290 85,54 

4,840 67,76 

1 208 14 . 

6,560 164,00 

21,400 128,40 

24 010 168 07 

27,680 249,12 

35,230 140,92 

3,120 9,36 

3,470 10,41 

5 160 10 32 
13 100 26,20 
54 400 54,40 
17 100 17,10 

81 460 81,46 

8,050 8,05 

4,860 4,86 
1,010 26,26 

28,130 0,84 

14,650 0,44 
7,990 39,95 

22,660 67,98 

1 956,94 

6 840 13,68 
38 430 38,43 

2,730 95,55 

11,040 154,56 
12,750 331,50 
11 '190 156,66 
12,240 318,24 

1,390 55,60 
5,160 51,60 

8,160 16,32 
16,500 49,50 

Hmotnosť 
celkom 

8 

0,26 0 

o 002 . 
0,001 

o 001 

0,000 

o 030 . 

0,005 

o 006 

0,010 

0,010 

0,115 

o 001 

0,029 
0,054 
0,004 
0,007 

0,002 

0,001 
0,005 



Montáž ventilu výtoK., 
plaváK.,vypúšf.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšfacieho PN 0.6, ventilov 

### 722229101 G 1/2 ks 4,000 4,990 19,96 0,001 
Montáž ventilu výtoK., 
plaváK.,vypúšf.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšfacieho PN 0.6, ventilov 

### 722229102 G 3/4 ks 3,000 7,250 21,75 0,001 
## 5511083700 Ventilv k armaturám priamv priechod nv napr. K E  83 E 314' ks 3 000 5030 15,09 0 002 
## 551410000900. S Ventil spätný 314" pre sanitárne systémy ks 2000 60 410 120,82 o 001 

## Tlakomer +montáž ks 1000 42890 42,89 
### 722290226 Tlaková sKúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 40,000 2,000 80,00 0,008 
### 998722103 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v obiel<toch VÝŠkY nad 12 do 24m t 0,115 28,670 3,30 

Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
### 998722192 do 100m t 0,115 16,590 1,91 
## Info cena 4 Elektrický zásobníkový ohrievač TÚV napr. EURO ELÍZ 80X+montáž kp/ 1000 289 590 289,59 
## Info cena 9 Elektrický zásobníkový ohrievač TÚV -demontáž kp/ 1000 4 0000 40,00 
## Info cena 10 Vloženie novej odbočky do potrubia kp/ 1,000 40,000 40,00 

725 Zdravotechnika -zariaď. predmety 4 281 44 ' o 105 ' 
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým 

### 725110815.5 splachovačom, na ďalšie použitie súb. 1,000 9,650 9,65 
### 725119701 Montáž závesného systému pre WC súb 2,000 45,980 91,96 

Zrkadlo nad umyvadlo 60x80 cm napr. Amirro Crystal a tazetou napr. 
## Info cena 5 Amirro ks 2000 34 850 69,70 
## Info cena 8 Montáž doplnkov do hvaienických doplnkov ks 2000 35000 70,00 
## 5514100500 Rohový mosadzný napr. T 6 6  A 112' s vrškom T 13 ks 8000 9 830 78,64 o 001 

## Info cena 22 Batéria umvvadlová zmiešavacia stoiánková G 112 ks 2000 87 360 174,72 

Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou napr. TU 8120 XPS 112'x 
## 5514513100 100mm ks 1000 139 600 139 60 0 004 

## 725840302 2625x1200 ks 1000 123 990 123 99 
## Info cena12 Dodávka tlačidlového splachovača napr. GEBERIT SAMBA ks 2000 34 400 68,80 

Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou napr. 
## Info cena 14 JIKA LAUFEN ks 2000 134 0 40 268,08 
## Info cena13 Dodávka wc misv-tvP napr. JIKA LAUFEN+pomalv sklopné sedátko ks 2000 118 970 237,94 
### 725129210.5 Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním ks 2 000 25 850 51 70 

Pisoár so senzorom napr. GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane 
## 6 4251000 0 400 sifónu keramika napr. JIKA ks 2000 412 430 824,86 0 0 32 

### 725130811.5 Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t súb. 2,000 11,770 23,54 
Demontáž umývadiel alebo umývadieloK bez výtokovej armatúry, -

### 725210821.5 0,01946t súb. 2,000 5,760 11,52 
Montáž umývadla a drezu bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na 

### 725219401 skrutky do muriva súb 5,000 36,870 184,35 0,007 
Demontáž sprchovej Kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín. -

### 725240811.5 0,08800t súb. 1,000 11,060 11,06 
### 725241113.5 Montáž sprchového žlabu 600mm +sprchových dvier -šírka 600mm ks 1,000 93,880 93,88 0,001 
### 725819401 Montáž ventilu rohového s pripoiovacou rúrKou G 112 súb 10,000 12,670 126,70 0,003 
## 5514100500 Rohový mosadzný napr. T 6 6  A 112' s vrškom T 13 ks 20000 6 530 130,60 

Montáž batérie umývadlovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s 
### 725829601.5 mechanicKým ovládaním ks 2,000 13,900 27,80 0,000 

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 
### 998725103 m t 0 050 39 090 1 95 

Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
### 998725192 vzdialenosť do 1 oom t 0,050 24,490 1,22 
## Info cena11 Dodávka závesného systému pre WC ks 2000 1 9 6  500 393,00 
## Info cena12 Dodávka sprchového nerezového žlabu- 600 mm +zápachow uzáver ks 1000 398 860 39886 
## Info cena 12. 1 Dodávka sorchovÝch dvier-sklenenÝch -šírka 600 mm ks 1000 478 900 47890 

Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l 
### 725530823.5 do 200 l, -0,155001 súb. 1,000 13,420 13,42 
### 725539105.5 Montáž eleKtrického ohrievača závesného zvislého do 200 l ks 1,000 56,310 56,31 0,001 
## 54132000 OSADENIE JESTVUJÚCEHO EL. BOJLERA VYŠŠIE O MIN. 200mm ks 1000 0,00 0 0 56 

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích 
### 725590811.5 predmetov vodorovne do 1 OO m z budov s výš. do 6 m t 0,268 56,310 15,09 
### 725820810.5 Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t súb. 2,000 7,080 14,16 
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### 725840870.5 Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0.00225t ks 1 000 7 080 7 08 
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierKy pre zariadovacie 

### 725860820.5 predmety, umývadlá, drezy. práčKy -0.00085t ks 2,000 2,950 5,90 
Montáž zápachovej uzávierKy pre zariaďovacie predmety. umývadlovej 

### 725869301.5 doD 40 mm ks 2,000 8,130 16,26 

## 55162000 6400.S Záoachová uzávierka - sifón ore umývadlá DN 40 ks 2000 24 710 49,42 o 001 
### 998725201.5 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšKy do 6 m % 35,895 0,300 10,77 

766 Konštrukcie stolárske 1 453 47 ' o 008 ' 

Montáž drevených stien záchodových (inštalačný blok WC) s dvoma 
### 766124100.5 krídlami alebo s iedným krídlom a dvierKami ks 1 000 19 350 19 35 o 000 
## 01 biela ks 1000 4 67  990 467 99 
### 766821001.R Montáž opláštenia boileru a práčkY ks 1 000 33 400 33 40 
## 61 5180001 OPLÁŠTENIE BOJLERU A PRÁČKY biela farba ks 1000 387 560 387 56 0 003 

### 766821006.R Montáž skrinkY pre upratovačku s dvojkrídlovými dverami ks 1 000 19 450 19 45 
## 61518099 biela ks 1000 51 6  920 516,92 0 00 5  

### 998766201.5 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objeKtoch výšKy do 6 m % 14,673 0,600 8,80 
M Práce a dodávky M 160,86 0,006 

23-M Montáže potrubia 160,86 0,006 

### 230050011 Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda ka 7,000 4,370 30,59 0,002 
### 230050014 Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia kg 6,000 1,820 10,92 0,000 
### 230050031 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda ka 7,000 2,270 15,89 0,002 
### 2300500311 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia kg 6,000 4,160 24,96 0,002 
### R2 Uchvtenie ootrubia tvo závesv-kanalizácia m 26,000 1,650 42,90 
### r1 Uchytenie potrubia typ závesy-voda m 40,000 0,890 35,60 

Celkom 9 360.56 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby SANÁCIA PRIESTOROV AlJTODOPRAVY JKSO 

Názov objektu ELI EČO 

Názov časti Miesto k.ú. Staré Mesto 

IČO IČDPH 

Objednávater Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Projektant 

Zhotoviter AB enertex, spol. s r o. 35806290 SK2020224195 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

l ling. Juraj Gura l 107 07.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

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

Rozpočtové náklady EUR 

A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas o 13 GZS 
r-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. o 14 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatk o 15 Sfažené podmienky 
r-

4 Montáž 11 o 16 Vplyv prostredia 

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN 
r-6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (r. 1-6) 2 485,46 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady 

Spracovate l' D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 485,46 

Dátum a podpis Pečiatka 24 20% 2 485,46 DPH 497,09 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 982,S5 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotovíte!' 26 Dodávky objednávatera 

27 KÍzavá doložka 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Poznámka 
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ROZPOČET 
Stavba: SANÁCIA PRIEST OROV AUTODOPRAVY 

Objekt: E LI 

Časť: 

Objednávater: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 
Zhotoviteľ: AB enertex, spol. s r.o. 

PČ Kód položky Popis 

1 2 3 
MATERIAL 

1 345641KOOO Svorkovnica bezskrutková : napr. TYP017 (2x2 5mm2) 
2 345641K005 Svorkovnica bezskrutková : napr. TYP016 (3x2 5mm2) 
3 345641K010 Svorkovnica bezskrutková : napr. TYP018 (4x2 5mm2) 
4 345641K015 Svorkovnica bezskrutková : napr. TYP015 (5x2 5mm2) 
5 3549040A90 Svorka na potrubie (napr. BERNARD) pre Cu pás 
6 3549040A91 -páska Cu uzemňovacia (pre Bernard ) 
7 3549090K01 Svorkovnica ekviootenciálna EPS 2 s kiviom 
8 3585101E21 Istič 1-pólový napr. Schrack - 10kA (1MD)- B10/1 
9 3585500E12 Chránič prúdový 2-pól napr. Schrack 10kA - 25/2/003, typ AC (2MD) 

Chránič prúdový s ističom 1 +N-pól. 1 OkA napr. Schrack 16/1 NIB/003, typ 
t#l# 3585522E04 AC (2MD) 
t#l# 35858C011 Stýkač inštalačný 2-pól CT 16A (1-1 ), cievka 230/240V (1MD) 

PRACE A DODAVKY HSV 

2 -ZÁKLADY 

Hmoždinka PA : HN 6x45, nabíjacia so skrutkou 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl do 3 cm š. do 3 cm 
PRÁCE A DODÁVKY M 

M21 -155 Elektromontáže 

t#l# 3456501502 Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : napr. FXP-Turbo ® 20 sivá 
t#l# 345401L161 Zásuvka 1-nás. bez rámika (oc) biela napr. Valena"' 
t#l# 345531L001 Rámik 1 -násobný bielv napr. Valena"' 
t#l# 341010E573 Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 zeleno-žltý 
t#l# 920AN04025 Sádra 1/30ka šedá 
t#l# 213280050 PPV (pomocné a podružné wkonvl 
t#l# 213290010 Zaistenie vvonutého stavu 
t#l# 341010E020 Vodič Cu (CY) : H07V-U 4 čiemv 
t#l# 341010E022 Vodič Cu (CY): H07V-U 4 modrý 
t#l# 341010E033 Vodič eu (CY) : H07V-U 6 zeleno-žltý 
t#l# 345308T631 Šporáková prípojka rad.3, kompletná, biela , IP55 

Zásuvka 1 -nás. , zapustená, bez rámika,s viečkom (oc) IP44, biela, 
t#l# 345420L01 napr. Valena"': 774221 
t#l# 500100081 Svietidlo núdzové 9W 
t#l# 213290020 Manipulácia v sieti NN 
t#l# 213290040 Demon táž existujúceho zariadenia 
t#l# 437858000 Drobný elektroinštalačný materiál 
t#l# 213290120 Úprava rozvádzača 
t#l# 213290150 Drobné elektroinštalačn é práce 
t#l# 341215E110 Kábel bezhalogénový Cu 1 kV : N2XH-J 3x1,5 RE EFK 
t#l# 341215E111 Kábel bezhalogénový Cu 1 kV : N2XH-O 3x1 ,5 RE EFK 
t#l# 341215E120 Kábel bezhalogénový Cu 1 kV : N2XH-J 3x2,5 RE EFK 
t#l# 341215E311 Kábel bezhalogénový Cu 1 kV : N2XH-O 5x1 ,5 RE EFK 
t#l# 210201019.R Zapojenie svieti dla strooného - nástenného 
## 1102234 naor. re/o-ROES-01140 1500 840 37671104140 

Svono 11 z 15 

MJ Množstvo 
eolitom 

4 5 

kus 50 000 
kus 1 000 
kus 22000 
kus 15 000 
kus 4 000 
kus 2 000 
kus 1 000 
kus 2 000 
kus 1 000 

kus 2 000 
kus 1 000 

m 10 000 
kus 2 000 
kus 2 000 
m 35 000 
ks 1 000 
o/o 5 000 
hod 1 000 
m 8 000 
m 6 000 
m 30 000 
kus 1 000 

kus 2 000 
kus 2 000 
hod 1 000 
hod 3 000 
kus 1 000 
hod 3 000 
hod 24 000 
m 45 000 
m 8 000 
m 24 000 
m 14 000 
ks 17 000 
ks 9 000 

Uvedené ceny sú bez DPH 200Aí 

JKSO: 
EČO: 
Spracoval: Ing. Juraj Gura 
Dátum: 7.7.2022 

Con o Cena celkom jednotková 
6 7 

246,62 

o 170 850 
o 190 o 1 9  
0240 528 
0280 4 20 
o 760 304 
1 140 228 

21 160 21 1 6  
5260 10 52 

48640 4864 

58 710 1 17 42 
25390 2539 

47,00 

10,40 

10,40 

36,60 

36,60 
2 1 05,62 

2105 62 

0 370 3 70 
5280 10 56 
o 950 1 90 
0 790 27 65 
1 1 870 1 1 87 
6 000 3000 

21 000 21 oo 
0 450 360 
0 450 270 
0 640 19 20 

28140 2814 

10 490 2098 
39 020 7804 
21 000 21 oo 
21 000 6300 
32 250 3225 
21 000 6300 
21 000 504 oo 

o 980 44 1 0  
o 980 784 
1 440 34 56 
1 500 21 oo 
9 460 160 82 

42470 38223 

Hmotnosť 
celkom 

8 

0,033 

0 033 ' 

0017 



244 34 

26814 

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 86,22 

Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm 86,22 

Celkom 2 485.46 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby SANÁCIA PRIESTOROV AlJTODOPRAVY JKSO 

Názov objektu ÚK EČO 

Názov časti Miesto k.ú. Staré Mesto 

IČO IČDPH 

Objednávater Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Projektant 

Zhotoviter !AB enertex, spol. s ro.  35806290 SK2020224195 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

l ling. Juraj Gura l 107 07.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

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

Rozpočtové náklady EUR 

A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas o 13 GZS 
r-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. o 14 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatk o 15 Sfažené podmienky 
r-

4 Montáž 11 o 16 Vplyv prostredia 

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN 
r-6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (r. 1-6) 1 162,52 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady 

Spracovate l' D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 1 62,52 

Dátum a podpis Pečiatka 24 20% 1 162,52 DPH 232,50 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 395,02 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotovíte!' 26 Dodávky objednávatera 

27 KÍzavá doložka 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Poznámka 
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ROZPOČET 
Stavba: SANÁCIA PRIESTOROV AUTODOPRAVY 

Objekt: ÚK 
Časť: 

Objednávater: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 
Zhotoviteľ: AB enertex, spol. s ro. 

PČ Kód položky 

1 2 

HSV 

9 

1 974029142. S 

2 974029154. S 

3 979081111 .S 

4 979081121 .S 

5 979082111. S 

6 979082121.S 

7 979089014.R 

PSV 

713 

8 713482111. S 

283310001 30 
9 O. S 

28331000180 
## O. S 
### 998713201.S 

731 

### 731191945. S 

### 731391825 .S 

733 

### 733120815. S 

### 733166154. S 

### 733166160.S 

### 733191301 .S 

### 733191302. S 

### 733191927.S 

### 733890801.S 

### 998733201.S 

734 

### 734200811. S 

### 734222612.S 

### 998734201.S 

Popis 

3 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Vysekanie rýh v murive kamennom do hÍbky 70 mm a š. do 70 mm, -

o 01100t 

Vysekanie rýh v murive kamennom do hÍbky 100 mm a š. do 150mm, -
o 03500t 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 1 O m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalšieh 5 m 
Poplatok za skladovanie- betón, tehly, dlaždice, ostatné 
Prace a dodavky PSV 

Izolácie tepelné 

Montáž trubíc z PE hr.do 10 mm vnút.priemer do 38 mm 
Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov 
vody, kúrenia zdravolechniky 

Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov 
vody, kúrenia zdravolechniky 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 

Ústredné kúrenie - koto lne 

Napustenie kotla oo oorave o v. ol. kotla nad 50 do 100m2 

Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čer padlom o v. pi. kotla nad 50 do 
100m2 

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -
o 00254t 

Plasthlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 
mm 
Plasthlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 
mm 
naková skúška plastového potrubia do 32 mm 
naková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm 
Oorava rozvodov POtrubí -orivarenie odbočky do DN 40 

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne 
do 100m z obi. vítš. do 6 m 
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m 

Ústredné kúrenie - armatúry 

Demon táž armatúry závitovej s jedným závitom do G 112 -0,00045t 

Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania napr. V 
4262 A -priamy G 1/2 

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m 

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 

Demon táž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dÍžky 
do 1500 mm, -0,03749! 

Su-ono 14 z 15 

MJ Množstvo 
eolitom 

4 5 

m 2 400 

m 4 800 

t 0289 

t 5 491 

t 0289 

t 0289 

t 0,289 

m 12 000 

m 2 448 

m 9 792 

o/o 0,441 

ks 1 000 

ks 1,000 

m 14 200 

m 2 400 

m 9 600 

m 2 400 

m 9 600 

ks 4 000 

t 0 036 

o/o 5,812 

ks 1 000 

ks 1 000 

o/o 0284 

Uvedené ceny sú bez DPH 200Aí 

JKSO: 
EČO: 
Spracoval: Ing. Juraj Gura 
Dátum: 7. 7.2022 

Con o Cena celkom jednotková 
6 7 

141,1 o 

141 10 

10 740 25 78 

18 780 9014 

13 120 3 79 

0 530 2 91 

13 240 383 

1 490 0 43 

49,200 14,22 

1 021,42 

68 66 

3 540 42 48 

0520 1 27 

o 770 754 

39,390 17,37 

142 63 

64630 6463 

78,000 78,00 

631 47 

1 820 2584 

18 290 4390 

48890 46934 

0670 1 61 

0 860 826 

17 410 6964 

51 000 184 

1,900 11,04 

2799 

1 280 1 28 

26570 2657 

0 500 o 14 

150,67 

7 06 

Hmotnosť 
celkom 

8 

0,033 

o 002 ' 

0 000 

0 002 

o 016 ' 

o 001 

o 001 

o 010 

0 004 

o 000 ' 

o 000 

o 000 



Demontáž vykurovacieho telesa rúrkového stavebnej dÍžky nad 1500 do 
t#l# 735161812. S 2680mm -0 02060! ks 1 000 6630 663 o 000 

t#l# 735162140. S Montáž VYkurovacieho telesa rúrkového wškv 1500 mm ks 1 000 18 750 18 75 o 000 

Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, JxvxhÍ 750x15 00x30 mm, 
48452 00014 0 pripojenie G 112" vnútorné, napr. KORADO KORALU X LINEAR 

## o CLASSICKLC ks 1000 10 9  85 0 109 85 0014 

Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pi. 
t#l# 735191910.S vykurovacích telies m2 2 500 0 580 1 45 

t#l# 735494811. S Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pi. vykurovacích telies m2 1 125 1 120 1 26 

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies 
t#l# 735890801.S do6m t 0 058 46600 2 7 0  

t#l# 998735201. S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m o/o 1,288 2,300 2,96 

Celkom 1162,52 

Su-ono 15 z 15 



Rekapitulácia objektov stavby 

Stavba: SANÁCIA PRIESTOROV WC - 3.NP ARCIBISKUPSKÝ PALÁC 

Objednávate!': Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Zhotovitel': AB enertex, spol. s r.o. 

Miesto: k.ú. Staré Mesto 

Kód Zákazka 

SANACIA PRIESTOROV WC - 3.NP 
2022-002 ARCIBISKUPSKÝ PALÁC 

0 1  WC 3. NP- SOCIÁLNE ZARIADENIA - ASR 

02 ZARIAĎOVACIE PREDMETY, ZTI 

03 ELI 

04 ÚK 

Celkom 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

23 619,43 4 723,89 28 343,32 

10 995,81 2 199,16 1 3  194,97 

10 200,56 2 040,1 1 12 240,67 

1 897,11 379,42 2 276,53 

525,95 105,19 631,14 

23619,43 4723,89 28 343,32 

Svono 1 z 16 

Spracoval: 

Dátum: 

Ostatné ZRN 

23 619,43 

10 995,81 

10 200,56 

1 897,11 

525,95 

Ing. Juraj Gura 

07.07.2022 

HZS VRN KČ 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby SANÁCIA PRIESTOROV WC- 3.NP ARCIBISKUPSKÝ PALÁC JKSO 

Názov objektu EČO 

Názov časti Miesto k.ú. Staré Mesto 

IČO IČDPH 

Objednávater Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Projektant 

Zhotoviter !AB enertex, spol. s ro .  35806290 SK2020224195 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

l ling. Juraj Gura l 107 07.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

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

Rozpočtové náklady EUR 

A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas o 13 GZS 
r-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. o 14 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatk o 15 Sfažené podmienky 
r-

4 Montáž 11 o 16 Vplyv prostredia 

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN 
r-6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (r. 1-6) 23 619,43 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady 

Spracovate l' D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 23 619,43 

Dátum a podpis Pečiatka 24 20% 23 619,43 DPH 4 723,89 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 28 343,32 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotovíte!' 26 Dodávky objednávatera 

27 KÍzavá doložka 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Poznámka 

Strene 2 z 16 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby SANÁCIA PRIESTOROV WC- 3.NP ARCIBISKUPSKÝ PALÁC JKSO 

Názov objektu WC 3. N P - SOCIÁLNE ZAR IADENIA - ASR EČO 

Názov časti Miesto k.ú. Staré Mesto 

IČO IČDPH 

Objednávater Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Projektant 

Zhotoviter !AB enertex, spol. s ro.  35806290 SK2020224195 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

l ling. Juraj Gura l 107 07.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

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

Rozpočtové náklady EUR 

A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas o 13 GZS 
r-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. o 14 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatk o 15 Sfažené podmienky 
r-

4 Montáž 11 o 16 Vplyv prostredia 

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN 
r-6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (r. 1-6) 1 0  995,81 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady 

Spracovate l' D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 10 995,81 

Dátum a podpis Pečiatka 24 20% 10 995,81 DPH 2 1 99,16 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 13 1 94,97 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotovíte!' 26 Dodávky objednávatera 

27 KÍzavá doložka 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Poznámka 

Strene 3 z 16 



ROZPOČET 
Stavba: SANÁCIA PRIESTOROV WC -3.NP ARCIBISKUPSKÝ PALÁC 

Objekt: WC 3. NP - SOCIÁLNE ZARIADENIA- ASR 

Časť: 
Objednávater: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 
Zhotoviteľ: AB enertex, spol. s r.o. 

P Č  Kód položky Popis 

1 2 3 

HSV Práce a dodávky HSV 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 

Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dÍžky 1250 
1 317162102 mm, napr. POROTHERM KPP 12 

Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku 
2 342240011.S hrúbky 80 mm na klasickú maltu 
3 389381 001.S Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej 
4 612421331.S plochy nad 10  do 30% štukových 

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej 
5 612421411.S plochy nad 30 do 50 % hrubých 
6 612425931.S Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková 
7 612460121.S Príprava vnútorného POdkladu stien penetráciou základnou 

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hÍbkovou na staré a 
8 612460123.S nesúdržné podklady 

Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 
9 612460151.S mm 
### 612460241.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm 
### 612460385.S Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm 

Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným 
### 612481119.S IPrileoenim 
### 632001051.S Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky 

. . 2x penetrac1a 

585520008700. Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samoni velizačné 
## s hmotv a stavebné lepidlá 
### 632452644.S Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Lešenie rahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 
### 941955003.S do 2,50 m 
### 953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil 
### 953995421.S RohovÝ profil s integrovanou sieťovinou -pevný 

Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -
### 965044201.S o 00600t 

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc 
### 965081712.S hr. do 10  mm, -0,02000t 
### 968061125.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400! 
### 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubni plochy do 2 m2, -0,07600t 

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -
### 971033631.S o 27000t 

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane 
### 978059531.S l podkladovej omietky nad 2 m2 -0 06800! 
### 979081111 .S Odvoz sutinv a vvbúraných hmôt na skládku do 1 km 
### 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km 
### 979082111.S Vnútrostavenisková doorava suti nv a vvbúraných hmôt do 1 O m 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
### 979082121.S ďalšieh 5 m 
### 979089014.R Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné 

99 Presun hmôt HSV 

Sv-ono 4 z 16  

MJ Množstvo 
c ••kom 

4 s 

ks 1 000 

m2 7 293 
m3 0,026 

m2 22 327 

m2 50 133 
m2 0 455 
m2 86249 

m2 86249 

m2 14 586 
m2 14 586 
m2 62 999 

m2 86249 
m2 24,660 

ka 5 080 
m2 12,330 

m2 12 330 
m 8 154 
m 10 994 

m2 13 340 

m2 13 622 
ks 3 000 
m2 5 122 

m2 1 828 

m2 50 133 
t 4 719 
t 89 661 
t 4 719 

t 4 719 
t 4,719 

Uvedené ceny sú bez DPH 20% 

JKSO: 
EČO: 
Spracoval: Ing. Juraj Gura 
Dát um: 7.7.2022. 

Cen o Cena celkom jednotková 
6 7 

4 238,26 

216 22 . 

18 960 18 96 

26330 192 02 
201,22.0 5,23 

2 825,46 

5 510 123 02 

6 330 317 34 
19 200 8 74 
2270 195 79 

4 520 38985 

5470 7979 
9570 139 59 

10 640 670 31  

8 210 708 1 0  
1 ,080 26,63 

4 850 24 64 
1 1 ,490 141,67 

1 071 71 

7490 9235 
5 510 44 93 
2430 26 72 

5 870 78 31  

3 890 5299 
0 690 207 

22.630 1 15  91  

6 830 1249 

4 590 230 1 1  
14 120 6663 
0 530 47 52 

13 240 6248 

1 490 7 03 
49,200 232,1 7  

124,88 

Hmotnosť 
celkom 

8 

3,159 

o 643 . 

o 019 

0 560 
0,064 

2,436 

0 250 

0 770 
o 017 
0 020 

0 026 

0 072 
0 230 
0 496 

0 444 

0 005 
0,107 

o 079 . 

o 076 
0 002 
o 001 

0 000 



711 

### 711210100.S 
245610000400. 

## s 
247710007700. 

## s 

### 711210110.S 
245610000400. 

## s 
247710007700. 

## s 
### 998711201.S 

763 

### 763138222.S 

### 763190010.S 

### 998763401.S 

766 

### 766662112.S 

## 611610000913 

611610000913. 
## 1 

549150000600. 
## s 

### 766662811.S 

### 766694141.S 
611560000300. 

## s 

611560000800. 
## s 

### 766702111.S 

## 611810001210 

611810001210. 
## 1 
### 998766201.S 

771 

### 771415008.S 
5977 4000331 O. 

## R 

### 771576136.S 
5977 4000331 O. 

## R 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do25 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkostí 

Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri 
na ploche vodorovnej 
Stierka hydroizo/ačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná 
fólia) 
Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri 
aolikácii hvdroizolácií 
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri 
na ploche zvislej 
Stierka hydroizo/ačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná 
fólia) 
Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri 
aplikácii hydroizolácií 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 

Konštrukcie - drevostavby 

Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca 
CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm 

Výška 1200 mm 

Podhrad SDK závesný na dvojúrovňovej ocerovej podkonštrukcií 
CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm 

Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou 
konštrukciou prepáskovaním a pretmelením 
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) 
výšky do7 m 

Konštrukcie stolárske 

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do 
existujúcej zárubne vrátane kovania 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, výplň papierová voština, 

(povrch GPL laminát M13 mechanicky odolné plné biela farba 

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 mm, výplň papierová voština, 
l povrch GPL laminát M13 mechanicky odolné plné biela farba 

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch mosadzný 
brúsenv 
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -
o 00100t 

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dÍžky do 1000 mm 
Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, biela 
farba 

Plastové krvtkv k vnútornvm parapetom plastowm pár vo farbe biela 
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600 mm, výška1970 mm, OTO 
doska, povrch GPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 

(jednokrídlové dvere biela farba 
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 700 mm, výška1970 mm, OTO 
doska, povrch GPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 

(jednokrídlové dvere biela farba 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m 

Podlahy z dlaždíc 

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu ver. 600 x 95 mm 

Dlaždice keramické, 60,8x60,8 cm, napr. ATRIMINI BRILLO, ATRIUM 
GRES 2022 
D lažba počítaná a uce lená na celé krabice. 

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 
mrazuvzdorného ver. 600 x 600 mm 
Dlaždice keramické 60,8x60,8 cm, napr. ATRIMINI BRILLO, ATRIUM 
GRES 2022 

Sv-ono 5 z 16  

124,88 

6 757,5S 

26652 o 022 ' 

m2 12 330 2 670 3292 

ka 13 563 5 150 6985 0014 

m 28480 3 300 9398 0 001 

m2 6 540 2290 14 98 

kg 7 194 5 150 37 05 0 007 

m 3 600 3 300 1 1  88 0 000 
o/o 2,022 2,900 5,86 

653,23 

1 18,23 

m2 12 510 36160 452 36 o 152 

m 39 190 1 980 77 60 0 002 

o/o 5,661 0,890 5,04 

2 768 41 o 208 . 

ks 5 000 26250 131 25 

ks 3 000 210 430 631 29 0 075 

ks 2 000 228 080 456 1 6  0 050 

ks 5 000 17 820 89 1 0  0 005 

ks 3 000 2 780 8 34 

ks 1 000 8 530 8 53 0 000 

m 0 540 16 500 8 91  0 001 

ks 2 000 o 810 1 62 0 000 
ks 5 000 63390 316 95 0 002 

ks 3 000 215 600 64680 0 045 

ks 2 000 226 830 453 66 0 030 
o/o 26,341 0,600 15,80 

967 39 o 537 . 

m 17 220 5 260 9058 0 069 

m2 2 880 29 610 8528 0 066 

m2 12 330 23540 290 25 0 037 

m2 15,840 29,610 469,02 0,365 



Dlažba počítaná so stratným 20% a ucelená na celé krabice. 

1###1998771201 .5 l Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m 

781 

### 781445219.R 

## R 

Obklady 

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu 
flexibilného ver. 600x600 mm 

Obkladačky keramické, napr. A T. R/MINI, BR/LL O LESK, 60x60 cm 
.. 

Obklad pocítany so stratnym 20% a ucelene na cele krab1ce. 

Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek 
velkosť 
Obklad sa použije zo stratného. 

1###1998781201.5 l Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 

784 Maľby 

### 784410100.5 Penetrovanie iednonásobné jemnozrnných POdkladov wškv do 3 80 m 
Mal'by z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne nanášané tónované s 

### 784452471.5 bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m 

Celkom 
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3,8ool 32,27 

1 738 13 o 714 . 

m2 24,055 26,560 638,90 0,065 
m2 30,240 29,610 895,41 0,635 

28,65 
1 16,75 

13,16 

15,6071 2,9001 45,26 

363,87 0,033 

m2 75 964 0 890 67 61 0 008 

m2 75,964 3,900 296,26 0,026 

10 995.81 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby SANÁCIA PRIESTOROV WC- 3.NP ARCIBISKUPSKÝ PALÁC JKSO 

Názov objektu ZARIAĎOVACIE PREDMETY, ZTI EČO 

Názov časti Miesto k.ú. Staré Mesto 

IČO IČDPH 

Objednávater Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Projektant 

Zhotoviter !AB enertex, spol. s ro .  35806290 SK2020224195 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

l ling. Juraj Gura l 107 07.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

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

Rozpočtové náklady EUR 

A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas o 13 GZS 
r-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. o 14 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatk o 15 Sfažené podmienky 
r-

4 Montáž 11 o 16 Vplyv prostredia 

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN 
r-6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (r. 1-6) 1 0  200,56 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady 

Spracovate l' D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 10 200,56 

Dátum a podpis Pečiatka 24 20% 10 200,56 DPH 2 040,1 1 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 12 240,67 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotovíte!' 26 Dodávky objednávatera 

27 KÍzavá doložka 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Poznámka 
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ROZPOČET 
Stavba: SANÁCIA PRIESTOROV WC - 3.NP ARCIBISKUPSKÝ PALÁC 

Objekt: ZARIAĎOVACIE PREDMETY, ZTI 

Časť: 
Objednávate!': Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 
Zhotoviteľ: AB enertex, spol. s r.o. 

PČ Kód položky Popis 

1 2 3 

PSV Práce a dodávky PSV 

713 Izolácie tepelné 

1 713482121 Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm vnút.priemer do 38 
napr. Tubo/il DG 22 x 30 izolácia-trubica Al FLEX Armace/1-rozvody 

2 2837741544 vodvcirk TV 
napr. Tubo/il DG 18 x 30 izolácia-trubica Al FLEX Armace/1-rozvody 

3 2837741531 vody TÚV+CIRK 

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do 
4 721140802.S DN 100 -0,01492! 
5 721171540 SILENT 
6 721171541 Sl LENT 
7 721171542 SILENT 

Potrubie z rúr -db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm napr. 
8 721171543 GEBERIT SILENT 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
9 721194104 výpustiek D 40x1 , 8 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
### 721194105 výpustiek D 50x1 8 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
### 721194109 výpustiek D 1 1  Ox2 3 
## lápachový uzáver- napr. HL 100G-DN40 
## Pračkový sifón - napr HL 405 
## Uevik k ohrievaču vody - napr. HL 21 
## Podlahový vpust HL 310 NPrR 

Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -
### 721210813.S 0,02961! 
### 721210851.S Demontáž sprchového odtokového žlabu dÍžky 800 mm -0 00484t 
### 721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 
### 998721103 m 

Vnútorná kanalizácia, pripl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. 
### 998721192 do 100m 
### Montáž napr. HL 
### Vložiť novú odbočku 

722 Zdravotechnika -vnútorný vodovod 

## 5512146601 Ventily k armaturám wpúš ťací 112" 
## Poistný ventii-DN15+dodávka+montáž 
### 722130801.S Demontáž potrubia z ocel'ových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t 
### 722171131 Potrubie z plastických rúr napr. PeX D18/2,0 lisovaním 
### 722171132 Potrubie z plastických rúr napr. PeX D22/2,0 lisovaním 
### 722172400 Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp. plastového DN 16 
### 722172401 Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp. plastového DN 20 

Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti 
### 722181131 prenášaniu hluku do DN 25 
### 7221904011 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový 
### 7222201 1 1  ventil G 1/2 
### 722220121 1/2 
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MJ Množstvo 
C O l  k O m  

4 5 

m 40000 

m 26 000 

m 14,000 

m 25000 
m 6 000 
m 7 000 
m 9 000 

m 4 000 

ks 3 000 

ks 3 000 

ks 2 000 
ks 2 000 
ks 1 000 
ks 1 000 
kp/ 1 000 

ks 1 000 
ks 1 000 
m 26000 
t 0 030 

t 0 030 
KS 5 000 
KS 3,000 

ks 2 000 
ks 1 000 
m 35000 
m 14 000 
m 26000 
m 14 000 
m 26000 

ks 40000 
ks 1 0000 

ks 2 000 
l pár 3 000 

Uvedené ceny sú bez DPH 20",1, 

JKSO: 
EČO: 
Spracoval: Ing. Juraj Gura 
Dátum: 7.7.2022 

Con4 Cena celkom iecholkwá 
6 7 

10 039,7<0 

311 70 . 

3 960 15840 

3 290 8554 

4,840 67,76 

1 208,14 

6 560 164 oo 
21 400 12840 
24 010 168 07 
27 680 249 12 

35 230 140 92 

3 120 9 36 

3 470 10 41 

5 160 10 32 
13 100 2620 
54400 5440 
17 100 17 10 
81 460 81 46 

8 050 8 05 
4 860 4 86 
1 010 2626 

28130 0 84 

14 650 044 
7 990 3995 

22,660 67,98 

1 956 94 . 

6 840 13 68 
38 430 3843 
2 730 9555 
11 040 154 56 
12 750 331 50 
1 1 190 156 66 
12 240 31824 

1 390 5560 
5 160 51 60 

8 160 16 32 
16 500 4950 

Hmotnosť 
celkom 

8 

0,260 

o 002 . 

o 001 

0 001 

0,000 

0,030 

0 005 
0 006 
o 010 

o 010 

o 115 . 

0 001 

0 029 
0 054 
0 004 
0 007 

0 002 

o 001 
0 005 



IYIUIIldL '"'Olli U VYlVI\., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 

### 722229101 ventilov G 1/2 ks 4 000 4 990 19 96 o 001 ., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 

### 722229102 ventilov G 3/4 ks 3 000 7 250 21 75 o 001 
## 5511083700 Ventily k armaturám priamy priechodný napr. K E 83 E 314" ks 3 000 5 030 15 09 0 002 

•v 
## s Ventil spätný 314" pre sanitárne systémy ks 2 000 60410 120 82 0 001 
## Tlakomer +montáž ks 1 000 42 890 4289 

### 722290226 naková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 40000 2 000 8000 0 008 
### 998722103 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m t o 1 15 28 670 3 30 

Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
### 998722192 do 100m t o 1 15 16 590 1 91 
## Elektrický zásobníkový ohrievač TÚV napr. EURO ELíZ 80X+montáž kp/ 1 000 289 590 28959 
## Elektrický zásobníkový ohrievač TÚV - demontáž kol 1 000 40 000 4000 
## Vloženie novej odbočky do potrubia kp/ 1,000 40,000 40,00 

725 Zdravotechníka - zariad'. predmety 5 109 44 ' o 105 ' 

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým 
### 725110815.5 splachovačom na ďalšie ooužitie súb. 1 000 9 650 9 65 
### 725119701 Montáž závesného systému pre WC súb 2000 459 980 919 96 

Zrkadlo nad umyvad/o 60x80 cm napr. Amirro Crystal a fazetou napr. 
## Amirro ks 2 000 34 850 6970 
## Montáž doolnkov do hvaienickVch doolnkov ks 2 000 35 000 7000 
## 5514100500 RohovÝ mosadznÝ naor. T 66 A 112" s vrškom T 13 ks 8 000 9 830 7864 0 001 
## Batéria umývad/ová zmiešavacia stoiánková G 112 ks 2 000 87 360 174 72 

Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou napr. TU 8120 XPS 
## 5514513100 112"x 100 mm ks 1 000 139 600 139 60 0 004 
## 725840302 2625x1200 ks 1 000 123 990 123 99 
## Dodávka tlačidlového splachovača napr. GEBERIT SAMBA ks 2 000 34 400 6880 

Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou napr. 
## JIKA LAUFEN ks 2 000 134 040 26808 
## Dodávka WC misv-tvo naor. JIKA LAUFEN + oomalv sklooné sedátko ks 2 000 118 970 237 94 

### 725129210.5 Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním ks 2000 25 850 51 70 
Pisoár so senzorom napr. GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane 

## 642510000400 sifónu keramika naor. JIKA ks 2 000 412 430 824 86 0 032 
### 725130811.5 Demontáž pisoárového s tátia 1 dielnych, -0,03968t súb. 2000 1 1 770 2354 
### 725210821.5 0,01946t súb. 2000 5 760 1 1 52 

Montáž umývadla a drezu bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na 
### 725219401 skrutky do muriva súb 5 000 36 870 184 35 0 007 

uemontaz sprchoveJ l<abiny a m1sy bez vytOI<ovych armatur l<abin, -
### 725240811.5 o 08800t súb. 1 000 1 1 060 1 1 06 
### 725241113.5 Montáž sprchového žlabu 600mm +sprchových dvier -šírka 600mm ks 1 000 93 880 9388 o 001 

Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l 
### 725530823.5 do200 l -0 15500t súb. 1 000 13 420 1342 
### 725539105.5 Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L ks 1 000 56 310 56 31 o 001 
## 54132000 OSADENIE JESTVUJÚCEHO EL BOJLERA VYŠŠIE O MIN. 200mm ks 1 000 0 056 

Vnútrostaveniskové prem iestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích 
### 725590811.5 predmetov vodorovne do 100m z budov s výš. do 6 m t 0 268 56 310 15 09 
### 725819401 Montáž ventilu rohového s priooiovacou rúrkou G 1/2 súb 1 0000 12 670 126 70 0 003 
## 5514100500 Rohový mosadzný napr T 66 A 112" s vrškom T 13 ks 20 000 6 530 130 60 

### 725820810.5 Demontáž batérie drezovei. umývadlovei nástennei. -0 0026t súb. 2000 7 080 14 16 
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo 

### 725829601.5 klasickej s mechanickým ovládaním ks 2000 13 900 27 80 0 000 
### 725840870.5 Demontáž batérie vaňovei. sprchovej nástennei. -0 00225t ks 1 000 7 080 7 08 

Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
### 725860820.5 predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t ks 2000 2 950 5 90 

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej 
### 725869301.5 doD40mm ks 2000 8 130 16 26 

•v 
## S  Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 2 000 24 710 4942 0 001 

·��u""" •v• ,.,� �" • ... �U>"�'J VVJ��·� ·��, .. uv ·�uv�-
### 998725103 m t 0 050 39 090 1 95 

Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
### 998725192 dooravnú vzdialenosť do 100m t 0 050 24490 1 22 
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## Info cena11 Dodávka závesného svstému pre WC ks 2 000 196 500 39300 
## Info cena12 Dodávka sPrchového nerezového žlabu-600 mm +záPachovv uzáver ks 1 000 398 860 398 86 
## Info cena12. 1 Dodávka sprchových dvier-sklenených -šírka 600 mm ks 1 000 478 900 47890 
### 998725201.5 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m % 35,895 0,300 10,77 

766 Konštrukcie stolárske 1 453,47 0,008 
Montáž drevených stien záchodových (inštalačný blok WC) s dvoma 

### 766124100.5 krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami ks 1 000 19 350 19 35 0 000 
## 01 SYSTÉMOVÁ STENA Z HPL DOSKY S DVERAMI PRE WC š.600 ks 1 000 467 990 467 99 

### 766821001.R Montáž opláštenia bojleru a práčky ks 1 000 33 400 3340 
## 615180001 OPLÁŠTENIE BOJLERU A PRÁČKY ks 1 000 387 560 387 56 0 003 

### 766821006.R Montáž skrinky pre upratovačku s dvojkrídlovými dverami ks 1 000 19 450 1945 
## 61518099 SKRINKA PRE UPRATOVAČKU S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI ks 1 000 516 920 516 92 0 005 
### 998766201.5 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 14,673 0,600 8,80 

M Prace a dodavky M 160,86 0,006 

23-M Montáže potrubia 160 86 ' o 006 ' 

### 230050011 Montáž uloženia-privarením: do DN 25-voda kg 7 000 4 370 3059 0 002 
### 230050014 Montáž uloženia-orivarením: do DN 200-kanalizácia ka 6 000 1 820 10 92 0 000 
### 230050031 Montáž doplnkových konštrukcií - z  profilov. materiálov-voda kg 7 000 2 270 15 89 0 002 
### 2300500311 Montáž doplnkových konštrukcií - z  profilov. materiálov-kanalizácia kg 6 000 4 160 24 96 0 002 
### R 2  Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia m 26000 1 650 4290 
### r1 Uchytenie potrubia typ závesy-voda m 40,000 0,890 35,60 

Celkom 10 200.56 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby SANÁCIA PRIESTOROV WC- 3.NP ARCIBISKUPSKÝ PALÁC JKSO 

Názov objektu ELI EČO 

Názov časti Miesto k.ú. Staré Mesto 

IČO IČDPH 

Objednávater Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Projektant 

Zhotoviter !AB enertex, spol. s ro .  35806290 SK2020224195 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

l ling. Juraj Gura l 107 07.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

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

Rozpočtové náklady EUR 

A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas o 13 GZS 
r-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. o 14 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatk o 15 Sfažené podmienky 
r-

4 Montáž 11 o 16 Vplyv prostredia 

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN 
r-6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (r. 1-6) 1 897,1 1  12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady 

Spracovate l' D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 897,11 

Dátum a podpis Pečiatka 24 20% 1 897,11 DPH 379,42 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 276,S3 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotovíte!' 26 Dodávky objednávatera 

27 KÍzavá doložka 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Poznámka 

Str�n• 11 1 16 



ROZPOČET 
Stavba: SANÁCIA PRIESTOROV WC - 3.NP ARCIBISKUPSKÝ PALÁC 

Objekt: ELI 

Časť: 
Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 
Zhotoviter: AB enertex, spol. s r.o. 

P.Č Kód položky Popis 

1 2 3 

HSV Práce a dodávky HSV 

03 2 -ZÁKLADY 

Hmoždinka napr. PA : HN 6x45, nabíjacia so skrutkou 

04 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm 

D5 PRÁCE A DODÁVKY M 

06 M21 - 155 Elektromontáže 

3 3456501502 Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : napr. FXP-Turbo® 20, sivá 

4 345401L161 Zásuvka 1-nás. , bez rámika (oc) biela napr. Valena,... 

5 345531L001 Rámik 1-násobný biely napr. Valena,... 

6 341010E573 Vodič Cu (CVAl: H07V-K 6 zeleno-žltý 
7 920AN04025 Sádra 1/30ka šedá 
8 213280050 PPV (pomocné a podružné wkonvl 
9 213290010 Zaistenie vvpnutého stavu 
### 341010E020 Vodič Cu (CYl: H07V-U 4 čierny 
### 341010E022 Vodič Cu (CYl: H07V-U 4 modrý 

345308T631 
### 500100081 Šporáková prípojka rad.3, kompletná, biela , IP55 
### Svietidlo núdzové 9W 
### 213290020 Manipulácia v sieti NN 
### 213290040 Demontáž existujúceho zariadenia 
### 437858000 Drobný elektroinštalačný materiál 
### 213290120 Úprava rozvádzača 
### 213290150 Drobné elektroinštalačné práce 
### 341215E110 Kábel bezhalogénow Cu 1kV : N2XH-J 3x1 5 RE EFK 
### 341215E120 Kábel bezhalogénow Cu 1kV : N2XH-J 3x2 5 RE EFK 
### 341215E311 Kábel bezhalogénow Cu 1kV : N2XH-O 5x1 5 RE EFK 
### 210201019.R Zapojenie svietidla stropného - nástenného 
## 1102234 napr. re/o-RDES-01140 1500 840 37671104140 
## 1102234-1 napr. smi/e-SLG-W/0600 1000 840 16162644125 
## 1044436 napr. PS BIG 

01 MATERIÁL 

## 345641KOOO naor. Svorkovnica bezskrulková . TYP017 f2x2 5mm2J 

## 345641K005 naor. Svorkovnica bezskrulková . TYP016 f3x2 5mm2J 
## 345641K010 naor. Svorkovnica bezskrulková . TYP018 f4x2 5mm2J 
## 345641K015 naor. Svorkovnica bezskrulková . TYP015 (5x2 5mm2) 
## 3549040A90 Svorka na potrubie (napr. BERNARD) pre Cu pás 

## 3549040A91 -páska Cu uzemňovacia (pre Bernard) 
## 3549090K01 Svorkovnica ekvioolenciálna EPS 2 s krviam 

Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA napr. Schrack 16/1NIB/003, 
## 3585522E04 tvp AG (2MD) 
## 35858C011 Stýkač inštalačný 2-pó/ napr. CT 16A (1-1), cievka 230/240V (1MD) 

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 

Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm 

Svo n o  12  z 16  

MJ Množstvo 
celko m 

4 5 

m 6 000 
kus 4 000 
kus 4 000 
m 35000 
ks 1 000 
% 5 000 
hod 1 000 
m 8 000 
m 6 000 

kus 1 000 
kus 1 000 
hod 1 000 
hod 2000 
kus 1 000 
hod 2000 
hod 20000 
m 20000 
m 12 000 
m 8 000 
ks 13 000 
ks 6 000 

ks 2 000 
ks 5,000 

kus 40000 

kus 18 000 

kus 12 000 
kus 10000 

kus 4 000 

kus 2 000 

kus 1 000 

kus 2 000 
kus 1,000 

Uvedené ceny sú bez DPH 20"Aí 

JKSO: 
EČO 
Spracoval: Ing. Juraj Gura 
Dátum: 7.7.2022 

C.n4 Cena celkom jednotková 
6 7 

23,50 

5,20 

5,20 

18,30 

18,30 
1 873,61 

1 644 71 . 
0 370 2 22 
5280 21 12 
o 950 3 80 
0 790 27 65 

1 1  870 1 1 87 
6 000 3000 

21 000 21 oo 
0 450 3 60 
0 450 2 70 

28140 2814 
39 020 39 02 
21 000 21 oo 
21 000 4200 
34120 3412 
21 000 4200 
21 000 42000 
0 980 19 60 
1 440 17 28 
1 500 12 oo 
9 460 122 98 

42470 254 82 
122 170 244 34 
44,690 223,45 

185 79 . 
o 170 6 80 
o 190 342 
0240 2 88 
0280 2 80 
0 690 2 76 
1 150 2 30 

21 160 21 16 

58 710 117 42 
26,250 26,25 

43,11 

43 11 

Hmotnosť 
celkom 

8 

0,025 

o 025 . 

0012 

0 004 
0,010 



Celkom   1 897,11 0,025
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby SANÁCIA PRIESTOROV WC- 3.NP ARCIBISKUPSKÝ PALÁC JKSO 

Názov objektu ÚK EČO 

Názov časti Miesto k.ú. Staré Mesto 

IČO IČDPH 

Objednávater Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 

Projektant 

Zhotoviter !AB enertex, spol. s ro.  35806290 SK2020224195 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

l ling. Juraj Gura l 107 07.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

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

Rozpočtové náklady EUR 

A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas o 13 GZS 
r-

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. o 14 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatk o 15 Sfažené podmienky 
r-

4 Montáž 11 o 16 Vplyv prostredia 

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN 
r-6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 

7 ZRN (r. 1-6) 525,95 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady 

Spracovate l' D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 525,95 

Dátum a podpis Pečiatka 24 20% 525,95 DPH 105,19 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 631,14 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotovíte!' 26 Dodávky objednávatera 

27 KÍzavá doložka 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Poznámka 

Str�n• 14 1 16 



ROZPOČET 
Stavba: SANÁCIA PRIESTOROV WC - 3.NP ARCIBISKUPSKÝ PALÁC 

Objekt: ÚK 

Časť: 
Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 
Zhotoviter: AB enertex, spol. s r.o. 

P.Č Kód položky 

1 2 

HSV 

9 

1 974029142.S 
2 979081111 .S 

3 979081121.S 

4 979082111.S 

5 979082121.S 
6 979089014.R 

PSV 

713 

7 713482111.S 
28331000130 

8 O. S 
9 998713201.S 

731 

### 731191945.S 

### 731391825.S 

733 

### 733160296.S 

28654003480 
## O. S 

### 733160801.S 

### 733166154.S 

### 733191301.S 

### 733890801.S 
### 998733201.S 

734 

### 734200811.S 

### 734222612.S 
### 998734201.S 

735 

### 73511 1810.S 

### 735112020.S 
## 01 

### 735112030.S 

48451000300 
## O. S 

Popis 

3 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Vysekanie rýh v murive kamennom do hÍbky 70 mm a š. do 70 mm, -
o 01100! 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 1 O m 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie tepelné 

Montáž trubíc z PE hr. do 10  mm vnút.oriemer do 38 mm 
Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov 
vodv. kúrenia zdravotechnikv 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 

Ústredné kúrenie - kotolne 

Napustenie kotla po oprave o v. pi. kotla nad 50 do 100m2 
Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pi. kotla nad 50 do 
100m2 

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 

Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 20 

Prechodka PP-RO 20x112" kovoVÝ vonkaiší závit 

Demontáž plastového PVC ootrubia do D 25 mm -0 00050! 
Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 
mm 
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm 

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne 
do 100 m z obi. výš. do 6 m 
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m 

Ústredné kúrenie -armatúry 

Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 ..Q 00045t 
Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A -
priamy G 1/2 
Presun hmôt pre annatúry v objektoch výšky do 6 m 

ú d . k ' k l . stre ne ureme -VVI urovacH! te esa 

Demontáž VYkurovacích telies liatinovÝch článkových ..Q 02380t 
Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového pripojovacia rozteč 
500 mm dÍžkv 400-600 mm 
Pôvodný radiátor oo novom nástreku 

Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového pripojovacia rozteč 
500 mm dÍžky 1000-1200 mm 

Teleso vykurovacie článkové liatinové, roztečxhÍbka článku 500x110 
mm šírka článku 60 mm výška 580 mm bez nožičiek 

Svo n o  15  z 16  

MJ Množstvo 
celko m 

4 5 

m 1 700 
t 0 043 
t o 817 
t 0 043 

t 0 043 
t 0,043 

m 1 700 

m 1 734 
% 0 058 

ks 1 000 

ks 1,000 

ks 2 000 

ks 2 000 

m 2 000 

m 1 700 
m 1 700 

t o 001 
% 0,419 

ks 2 000 

ks 2 000 
% 0,568 

m2 0 960 

ks 1 000 

ks 1 000 

ks 1 000 

ks 10000 

Uvedené ceny sú bez DPH 20"Aí 

JKSO: 
EČO 
Spracoval: Ing. Juraj Gura 
Dátum: 7.7.2022 

C.n4 Cena celkom jednotková 
6 7 

22,00 

2200 . 

10  740 18 26 
13 120 0 56 
o 530 043 

1 3 240 0 57 

1 490 0 06 
49,200 2,12 

503,95 

9 20 . 
3540 6 02 

0 520 0 90 
39 390 2 28 

142 63 . 
64630 64 63 

78,000 78,00 

4289 . 
1 420 2 84 

2 200 440 
1 310 2 62 

18  260 31 04 
0 670 1 14 

51 000 0 05 
1,900 0,80 

5638 . 
1 280 2 56 

26 770 5354 
0,500 0,28 

17496 

1 460 1 40 

20420 2042 
0 00 

38 560 3856 

10 750 107 50 

Hmotnosť 
celkom 

8 

0,059 

o 000 . 

0 000 

o 001 . 

0 000 

o 001 

o 001 . 
o 000 

o 001 

o 053 

0 003 

0 003 

0 047 



Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pi. 
### 735191910.5 lvvkurovacích telies m2 0 960 0 580 0 56 
### 735494811.5 Vypúšťanie vodv z vykurovacích sústav o v. pi. vvkurovacích telies m2 0 960 1 120 1 08 

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies 
### 735890801.5 do6m t o 023 46 600 1 07 
### 998735201.5 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m % 1 904 2 300 4 38 

783 Nátery 77 88 . o 004 

Nátery liatinových radiátorov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 
### 783324340.5 základným náterom - 140!lm m2 4 000 1 5 990 6396 0 004 

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so 
### 783424140.5 základným náterom - 1051Jm m 7,100 1,960 13,92 0,000 

Celkom 

Svo n o  1 6  z 1 6  
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Príloha č. 2 

 

Časový a vecný harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zll- k.ltllliZlda, ..oda- ArdbiSiw!ISkY �ll( 

7.ild;ay 

lO.OCIW 

UAy 

(.,O day 

S.Ocby 

12.0CIW 

lO.OCI,I,y 

3 Odiy 

(.0 di y 

S.O ellY 

2.0day 

Časový a vecný harmonogram 
Obnova sociálno-hygienických priestorov 

Príloha č. 2 

l2 
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Príloha č. 3 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



un1o Číslo po1stnej zmluvy 1 1-36029 

Poisťovňa 

P O I S T N Ý  C E R T I F I KÁT 

POISTENIE ZODPOVEDN OSTI ZA ŠKODU 

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1 ,  Slovenská republika 
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353 
zaplsanä v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd Sa, vl. č 383/8 

(ďalej len "polsťovatel"') 

potvrdzuje, že poskytuje poistnú ochranu v ďalej uvedenom rozsahu pre 

AB enertex, spol. s r.o., Gruzlnska 4, 821 05 Bratislava 
IČO 35 806 290 l DIČ 2020224195 
(ďalej len "poistnlk a poistený") 

Poistené riziko 
Územná platnosť poistenia 
Poistná suma 

Spoluúčasť 
Začiatok poistenia: 
Platnosť certifikátu do: 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
územie Európy 
1 .000.000,00 E za jednu po1stnú udalost', najviac však 
3.000.000,00 E za všetky poistné udalosti v jednom poistnom 
obdobi 
5%. mm. 500,00 E 
13.03.2006 na dobu neurčitú 
12.03.2023 vrátane 

Táto poistka nenahradzuje, nemení a nerozširuje dojednama originálnej POIStnej zmluvy. 

V Bratislave, dňa 08.02.2022 

U015 

Union poisťovňa, a. s. 
l<ftr'W1�tf '·•l"" �1'1 �iii(\ 6r.)llllevo 

poisťovateľ 
Mgr. Terézia Sekerovä 
Speclalista upisovania poistného rizika 

1+001+01+03+0122 

.' 
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Príloha č. 4 

 

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

 

p.č. Subdodávateľ  Údaje o osobe 

oprávnenej konať 

za subdodávateľa 1 

Predmet subdodávky % podiel 

subdodávok 

1. 

J-TRADE BUILD 

s.r.o. 

 

Jozef Jaško,  

,  

 

 

Vodoinštalatérstvo 

a kúrenárstvo 

40% 

2. 

 

Miroslav Hrčka 

ELEKTROSTAVEX 

Miroslav Hrčka,  

 

 

Elektroinštalácie 9% 

3. 
 

 

   

..... 
    

 

 

V Bratislave dňa 22.08.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 AB enertex, spol. s r.o. 

Ing. Juraj Gura 

konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia 
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Príloha č. 5 

 

Protikorupčná doložka 

 

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, 

že: 

a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu 

korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek 

zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Objednávateľa alebo im spriazneným 

osobám, alebo osobe konajúcej v mene Objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti 

Objednávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na 

uzavretí alebo realizácii tejto zmluvy, 

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba 

konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii 

alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím 

alebo plnením tejto zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú 

nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii 

zmluvných vzťahov s Objednávateľom, Zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto 

skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto 

dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu 

spkkm.opk@vlada.gov.sk , 

c) v prípade, keď ho Objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení 

ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú 

súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. 

Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. 

Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom                           

na vypovedanie tejto zmluvy. 

d) v prípade, keď sa preukáže, že Zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa 

podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím 

alebo  plnením tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho 

upozornenia odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby 

Zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie 

Objednávateľovi od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní Objednávateľa 

v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti 

s porušením tejto protikorupčnej doložky.  

 

Vysvetlenie pojmov:  

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie 

neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania                            

alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci 

všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok                          

alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením 

svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa 

rozumie    aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. 

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie 

moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, 

rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným 

záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých 

výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera 
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verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva 

najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu. 

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol 

zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec 

udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, 

v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie 

prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti                                     

má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe 

predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom                              

a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca. 

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona  č. 301/2005 

Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. 

o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 

                                        



ÚRADVLÁ.OY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY YEDOO llltADU VlÁDY SLOYENSIC.ll UPUIIUICY 

JllUUSJAKAB 
l NAME$11E 5lOIODY l 

11170 BRA'IISIAVA 

• 

30/1830/2022/PO 

POVERENIE 

Ing. Július Jakab 
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
so sfdlom Námestie slobody l ,  8 1 3  73 Bratislava 

IČO: OO 1 5 1  513 
(ďalej aj ako "poverujúci") 

týmto v súlade s §  22 ods. 7 druhou vetou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 4 druhou vetou 

Organizačného poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky v platnom znení 

poveruje 

Mgr. Pavla Kuljovského 
zástupcu vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody l ,  813 70 Bratislava 

osobné číslo: 
(ďalej aj ako "poverená osoba'') 

na všetky úkony v mene poverujúceho v rozsahu práv a povinnosti vedúceho Úradu vlády Slovenskej 
nepub�, vráUU1e 

• koordinácie a riadenia organizačných útvarov v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu vlády, 
• podpisovania zmlúv a dokumentov každého typu a uplatňovania podpisových oprávnení vedúceho 

Úradu vlády Slovenskej republiky podľa Podpisového poriadku Uradu vlády Slovenskej republiky 
v platnom zneni, s výnimkou podpisovania: 
a) žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky k oprávneniu na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami pre zamestnancov U radu vlády SR, 
b) zoznamu utajovaných skutočnosti Úradu vlády SR, 
c) zoznamu funkci( úradu vlády SR, pri ktotých výkone sa môžu oprávnené osoby obomamovať 

s utajovanými skutočnosťami, 
d) vyhodnotenia bezpečnostnej previerky I. stupňa navrhovanej osoby, 
e) v\znamu o určení navrhovanej osoby obomamovať sa s utajovanými skutočnosťami, 
f) zAznamu o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, 
g) schválenia technického prostriedku do prevádzky,1) 
h) schválenia prostriedku šifrovej ochrany informáci( do prevádzky,2) 
i) žiadosti o certifikáciu technického prostriedku,3) 
j) určenia chráneného priestoru, jeho kategórie a podmienky vstupu do chráneného priestoru,�) 
k) písomného poverenia osoby na vedenie protokolu utajovaných pisomnostf,5) 

1 § 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov. 
2 § 2 ods. 13 vyhlášlcy Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej 
ochrane informácii 
1 § 7 a 8 vyhláfty Národn�ho bezpečnostn�ho úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov. 
� § 3 vyhlášky Národn�ho bezpečnostn�ho úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v 
zneni vyhlášky Národného bezpečnostného tiradu č. 315/2006 Z. z., ktorou sa meni a doplňa vyhláška Národn�ho 
bezpečnostn�ho úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 
5 § 8 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administrativnej bezpečnosti v platnom znení. 



l) kontroly vedenia protokolu utajovaných pfsomnosti,6) 
m) poverenia na kontrolu ochrany utajovaných skutočností,7) 
n) mčenia vyraďovacej komisie,8) 
o) W'čenia komisie pri personálnej zmene vedúceho alebo poverenej osoby, 
p) oznámenia o neoprávnenej manipulácii na Národný bezpečnostný úrad,9) 
q) ročnej správy o kontrole ochrany utajovaných skutočnosti, 10) 
r) zoznamu všetkých utajovaných písomnosti označených stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné 

za prfslubý kalendárny rok, 11) 
s) zoznamu utajovaných písomnosti pri zániku štátneho orgánu,12) 
t) žiadosti o zriadenie registra utajovaných skutočností,13) 
u) spôsobu evidencie utajovaných písomností označených stupňom utajenia NA TO Vyhradené a Eú 

Vyhradené,14) 
v) rozhodnutia o zmene alebo :z.rušení stupňa utajenia utajovanej písomnosti. 

Toto poverenie sa nevťahuje na právne úkony spojené s rozhodovaním o rozkladoch a odvolaniach vydaných 
Úradom vlády Slovenskej republiky v správnom konaní. 

Poverená osoba je povinná pri konani v mene poverujúceho postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou 
a v súlade so v§eobecne závämými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a internými 
predpismi Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Toto poverenie je udelené na dobu neurčitú. 

V Bratislave, dňa .Q.l, . .D.3 •.. 2Q12 

Poverenie prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu. 

7. 03. lD22 
V Bratislave, dňa ...........

.
. .. 

Mgr�avol �jovský ........ . 
zástupca vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

6 § 8 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom zneni. 
7 § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zneni neskoliích predpisov. 
8 § 24 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 45312007 Z. z. o administratfvnej bezpečnosti v platnom meni. 
9 § 8 ods. 2 písm. l) zákona č. 21512004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplneni niektorých zákonov 
v meni neskorších predpisov. 
10 § 8 ods. 2 pfsm. p) zákona č. 21512004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene 8 doplneni niektorých 
zákonov v meni oeskolifcb predpisov. 11 § 8 ods. 2 pfsm. r) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene 8 doplneni niektorých 
zákonov v zneni neskoršich predpisov. 
12 § 21 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom menf. 13 § 31 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 45312007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom meni. 
H § 32 ods. l vyhlášky Národného bezpečnostného \lradu č. 45312007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom 
zneni. 




