
 

 

Z M L U V A  č. 146919 08U02 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) 
uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade 
so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 

1. Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond 

 Sídlo: Nevädzová 806/5, 821 01  Bratislava 

 IČO: 30796491 

 DIČ: 2021925774 

  Štatutárny zástupca: Mgr. Timea Sujová, riaditeľ  

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

  Číslo účtu vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526 

 SWIFT: SPSRSKBA 

  (ďalej len „fond“)  

 
a 
 

2. Príjemca dotácie: Obec Dargov 

 
Sídlo: Dubčekova 227/4, 076 61  Dargov,  

okres Trebišov 

 IČO: 00331481 

  Štatutárny zástupca: Ján Kiš, starosta obce 

  Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

  
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte 
IBAN:  SK49 5600 0000 0042 3048 6008 

 SWIFT: KOMASK2X 

  
(ďalej len „príjemca dotácie“) 
 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
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Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) 
ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. 

2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou 
dotácie z Environmentálneho fondu číslo 146919/L6AP-79/20 zo dňa 04.03.2020 vydaného  
podľa § 4 ods. 4 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) bola na základe 
žiadosti príjemcu dotácie číslo 146919 zo dňa 17.12.2019, podanej v rámci III. Rozšírenia 
špecifikácie činností podpory na rok 2020, oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatepľovania, činnosť L6AP Zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi 
dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 200.000,00 EUR, (slovom: dvestotisíc eur) (ďalej len 
„dotácia“). 

3. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je poskytovaním štátnej pomoci 
(ani pomoci de minimis) v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti 
štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci), a teda vo vzťahu k tejto dotácii sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci (pomoci  
de minimis), za podmienky, že príjemca dotácie nevykonáva a počas obdobia realizácie projektu 
a v období jeho udržateľnosti nebude vykonávať hospodársku činnosť. Hospodárskou činnosťou 
sa rozumie činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu. V prípade, že príjemca 
dotácie bude počas obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu vykonávať 
hospodársku činnosť, je povinný zabezpečiť sledovanie činností a rozlíšenie nákladov viažucich  
sa k hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti oddelene. 

 
 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe 
rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť príjemcu dotácie. 

2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu 
formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených 
oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy; 
nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie. 

 
 

Článok IV. 
Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu 

 

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na: 

a) Účel dotácie (názov projektu): Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 
obecného úradu - Dargov  

  Miesto realizácie projektu: Dargov 

  Okres: Trebišov 

 

Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu 
projektu č.:  
Zo dňa:  
Vydané: (kým)  
Právoplatné dňa:  
 
Stanovisko č.:  
Zo dňa:  
Vydané: (kým)  

 
1306/125/2019 
08.04.2019 
Mesto Sečovce 
11.04.2019 
 
1306/125-2/2019 
06.02.2020 
Mesto Sečovce 
 
 



Zmluva č. 146919 08U02 
 

 
  Strana 3 z 12 
 

b) Projektová dokumentácia vypracovaná: (kým)  
 
Názov:  
 
Číslo zákazky:  
Dátum zákazky: 

T. D. LINE, inžiniersko- projekčná kancelária,  
Ing. Marta Tomková, Pražská 4, 040 11  Košice 
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy  
obecného úradu - Dargov 
04/2019 
03/2019 

 

2. Termín realizácie projektu: 

  (začiatok a ukončenie – mesiac/rok):  07/2020 - 11/2020  

 

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných v období od 1.1.2020 do 30.11.2020: 

  

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na zvýšenie energetickej účinnosti 
budovy obecného úradu v obci Dargov, súp. č. 227, na pozemku parc. č. 63/3, zapísanej  
na LV č. 381, k. ú. Dargov, parcely registra "C" KN v rozsahu: 
- zateplenie sriech a atík striech, 
- zateplenie obvodového plášťa, sokla budovy, ostení a nadpraží otvorových konštrukcií,  
- výmena výplňových konštrukcií (2 ks dvojkrídlové  okno 600 x 1150 mm, izolačné trojsklo,  
6-komorový profil, 1 ks 900 x 900 mm izolačné trojsklo, 6-komorový profil, 1 ks plastové dvere  
850 x 1750 mm) 
- zateplenie stropu suterénu 
- inštalácia nového zdroja tepla (3 ks elektrické čerpadlo vzduch/voda v zložení vonkajšia jednotka 
tepelného čerpadla a vnútorný hydromodul) vrátane ostatných komponentov vykurovacieho 
systému 
- inštalácia 1 ks podstropnej rekuperačnej jednotky na využitie odpadového tepla.  
 
Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy). 
 
Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej 
dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom 
povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa rozhodnutia uvedeného v Článku IV. bod 1. písm. 
a) zmluvy a v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy). 
 
V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, 
ktoré majú byť vykonané v rámci projektu v období od 1.1.2020 do 30.11.2020, financovanie 
ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané  
aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. 
zmluvy. 

 

4. Dodávateľ(lia) projektu: 

 

Obchodné meno dodávateľa :  
Sídlo:  
IČO:  
Registrácia:  
Oddiel: Sro 
Zmluva o dielo č.:  
Zo dňa:  

NOVICOM s.r.o. 
Slivník 61,  076 12  Slivník 
36591891 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 
Vložka č.: 16420/V 
20200518 
18.05.2020 

 

5. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) realizácie 
projektu, špecifikovaného(ých) v bode 4. tohto Článku zmluvy, ktorý je povinný príjemca dotácie 
zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom 
a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov). Za dodržanie zákonných postupov pri výbere 
dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu 
dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie.  

6. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu 
špecifikovaného v bodoch 1. a 3. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok dohodnutých  
v zmluve. 
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Článok V. 
Výška poskytnutej dotácie 

 

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 3. zmluvy sa zaväzuje fond  
po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi dotácie finančné 
prostriedky – dotáciu maximálne vo výške: 

200.000,00 EUR 
(slovom: dvestotisíc eur). 

2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie  
má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných 
zdrojov, teda sumu vo výške: 10.526,32 EUR (slovom: desaťtisícpäťstodvadsaťšesť eur  
a tridsaťdva centov). 

3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie. 

4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať  
len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto 
zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 4. zmluvy  
na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy, a to v období 
príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia. 
 
Za oprávnené náklady sa pre účely tejto zmluvy považujú len náklady, ktoré sú, vzhľadom 
na všetky okolnosti: 
4.1 primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako aj potrebám 

projektu, 
4.2  vynaložené v súlade s nasledovnými princípmi: 

a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu), 
b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie) a 
c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu), 

4.3 reálne – skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom, 
4.4 správne – v súlade: 

a) so schválenou žiadosťou príjemcu dotácie číslo 146919, 
b) s podrobným opisom činností a prác uvedených v tejto zmluve, 
c) s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy s dodávateľom vybraným príjemcom 

dotácie na základe verejného obstarávania, 
4.5 aktuálne - vynaložené a realizované v období od 01.01.2020 do 30.11.2020, 
4.6 originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajúce – na úhradu jednej a tej istej položky nákladov 

nie je možné použiť dotáciu z fondu a zároveň finančné prostriedky z iných podporných 
schém a programov, 

4.7 identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 
evidované u príjemcu dotácie v súlade s platnou legislatívou, 

4.8  dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe transparentného 
výberového procesu v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky 
upravujúcim ich výber (napríklad zákon o verejnom obstarávaní). 

5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení v rozpočtovom roku, 
v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej v bode 1. 
tohto Článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej 
v bode 2. tohto Článku zmluvy, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky 
skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu v príslušnom 
rozpočtovom roku po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. Fond 
je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskytnutej 
dotácie. 

6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie, sa určí na základe 
skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov na realizáciu projektu, 
špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej dotácie uvedená v bode 1. tohto 
Článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená a nie je možné ju dodatočne 
navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na základe dodatočného rozhodnutia 
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ministra životného prostredia Slovenskej republiky po uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia 
skutočne vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne 
príjemca dotácie na vlastné náklady. 

7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné prostriedky je 
povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 15.1.2021. Na preukázanie splnenia tejto 
povinnosti je príjemca dotácie povinný najneskôr do 15.02.2021 doručiť fondu výpis z účtu, 
ktorým preukáže včasnosť a úplnosť týchto úhrad. 

 
 

Článok VI. 
Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie 

 

1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom z účtu 
fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Článku I. bod 2. zmluvy, 
a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený 
v Článku I. bod 2. zmluvy zriadený až do doby, splnenia povinností uvedených v Článku V. bod 7. 
tejto zmluvy. 

2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy, predložiť 
fondu originály faktúr, prípadne originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie 
hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie 
(ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, 
špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia 
poskytla. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. 
bod 4. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť 
ďalšie doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti 
vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu najneskôr 
v lehote do 30.11.2020. Na základe písomnej odôvodnenej žiadosti príjemcu dotácie, doručenej 
fondu najneskôr do 30.10.2020, môže fond predĺžiť lehotu na doručenie dokladov podľa tohto 
bodu; najdlhšie do 21.12.2020. 

3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle § 19 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). 

4. Podmienkou čerpania poskytnutej dotácie na základe predložených účtovných dokladov  
podľa Článku VI. bod 2 zmluvy je dodržanie všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie 
a preukázanie bezhotovostnej úhrady týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 
5 % nákladov z iných zdrojov príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie 
podmienku zaplatenia najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej 
dotácie (Článok V. bod 2. zmluvy) splnil už ku dňu podpisu zmluvy, fond umožní čerpanie 
poskytnutej dotácie na základe predložených účtovných dokladov, v prípade splnenia ostatných 
podmienok zmluvy, do výšky poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy. 

5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, 
potrebných pre čerpanie poskytnutej dotácie, poukáže príjemcovi dotácie na základe predložených 
účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, 
peňažné prostriedky z titulu poskytnutej dotácie - a to najviac v dvoch platbách v termíne: 
- do 31.12.2020 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.  

 DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie na úhradu, 
bude uhradená príjemcovi dotácie len v prípade, ak tento fondu preukáže, že nemá právo túto 
DPH odpočítať spôsobom podľa § 49 až 55e zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), a že mu ani v súvislosti 
touto DPH nevznikol nárok na nadmerný odpočet podľa § 79  zákona o dani z pridanej hodnoty.  

6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto Článku zmluvy 
nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu 
špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných 
zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu, ktoré  
od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, nedostáva sa tým 
fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie. 
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7. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad o zriadení 
samostatného bankového účtu. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto 
samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia  
s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho fondu, a to len formou 
bezhotovostných prevodov. 

8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie  
po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu  
a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní zaplatenej dane z týchto úrokov v lehote 
jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet fondu číslo  
vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526, variabilný symbol 1469199. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie  
alebo jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, 
ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie 
alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo 
v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy. 

 
 

Článok VII. 
Povinnosti príjemcu dotácie 

 
1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu (Článok V. bod 1.) a peňažné 

prostriedky predstavujúce najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 2.) výlučne 
na účel vymedzený v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto 
zmluvou. 

2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením, 
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie projektu 
a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný v Článku IV. zmluvy 
prostredníctvom dodávateľa(ľov) uvedeného(ých) v Článku IV. bod 4. zmluvy.  

3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové 
vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. 

4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý  
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, 
odcudzením alebo zneužitím. 

5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností 
a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu 
dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti príjemcu 
dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých podmienok bude 
súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve. 

6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.12.2020 sa príjemca 
dotácie zaväzuje: 
a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu 

a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy predložiť aj vyplnené a podpísané 
tlačivo pre „Záverečný odpočet čerpania za rok 2020“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy 
a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom 
požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia 
poskytnutá a 

b) v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu 
uvedeného v Článku IV. bod 2. zmluvy predložiť a doručiť fondu zápis o odovzdaní 
a prevzatí stavby.. 

7. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.12.2020 sa príjemca 
dotácie zaväzuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu 
na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy predložiť aj vyplnené 
a podpísané tlačivo pre „Záverečný odpočet čerpania za rok 2020“, ktoré tvorí prílohu č. 2 
zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom 
požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá. 
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8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis činností/prác 

realizovaných príjemcom dotácie v období od 1.1.2020 do 30.11.2020 za poskytnutú dotáciu 
a tento opis musí byť v súlade so zmluvou. 

9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude schopný 
zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy, pričom sa jedná o termín realizácie 
projektu v roku 2020, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie projektu 
doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu s uvedením dôvodov. 
V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie ovplyvniť, môže fond 
uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom dohodne zmenu termínu 
realizácie projektu. 

10. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného prostredia, vykonávať 
kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im vstup do priestorov 
a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce 
sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca 
dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu 
podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú 
súčinnosť. 

11. Príjemca dotácie sa, v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaväzuje poskytovať 
prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti súbor údajov o svojej 
celkovej spotrebe energie, o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti 
a vynaložených finančných prostriedkoch, a to v elektronickej podobe v lehote 30 dní 
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

12. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky 
poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti  
a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen 
na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť. 

13. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že projekt v zmysle tejto zmluvy je realizovaný vo verejných 
budovách využívaných najmä na nehospodársku činnosť, s výnimkou prípadov,  
kedy vykonávaná hospodárska činnosť nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy 
budovy, alebo čas využitia verejnej budovy na hospodársku činnosť nepresahuje 20 %  
z celkového času využitia budovy. Verejnou budovou je budova vo vlastníctve alebo v správe 
verejného subjektu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

14. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu najmenej 5 rokov 
od ukončenia realizácie projektu a zabezpečiť finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch 
na prevádzku a údržbu realizovaného projektu. Na tento účel je príjemca dotácie povinný 
zabezpečiť najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité splnenie 
nasledovných podmienok: 

a) verejná budova, vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, musí zotrvať vo výlučnom 
vlastníctve alebo v správe príjemcu dotácie a súčasne, 

b) rozsah využívania verejnej budovy, vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, 
na hospodársku činnosť nesmie presahovať 20 % z celkovej podlahovej plochy budovy, alebo 
20 % z celkového času využitia budovy.  

15. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že po dobu udržateľnosti projektu (t. j. po dobu 5 rokov 
od ukončenia realizácie projektu), bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola poskytnutá 
dotácia, monitorované nasledovným spôsobom: 

a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania verejnej budovy, 
vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, z ktorej musí byť zrejmé, v akom rozsahu je táto 
verejná budova využívaná na hospodársku, resp. nehospodársku činnosť, 

b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady (najmä časový harmonogram 
hospodárskeho využitia budovy, účtovné doklady a pod.), preukazujúce skutočný spôsob 
využívania verejnej budovy, vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, z ktorých musí byť 
preukázateľné, v akom rozsahu je táto verejná budova využívaná na hospodársku, 
resp. nehospodársku činnosť, 
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c) príjemca dotácie je povinný predložiť fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. nasledujúceho 

kalendárneho roka písomnú monitorovaciu správu, vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) 
tohto bodu a dokladov podľa písm. b) tohto bodu, ktorá bude preukazovať spôsob využívania 
verejnej budovy, vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, a z ktorej musí byť zrejmé, 
v akom rozsahu bola táto verejná budova využívaná na hospodársku, resp. nehospodársku 
činnosť počas obdobia predchádzajúceho kalendárneho roku. 

 
 

Článok VIII. 
Kontrola plnenia zmluvných podmienok 

 

1. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde vykonávať 
finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy 
podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoFK“). 

2. Finančnú kontrolu podľa bodu 1 vykonáva fond ako administratívnu finančnú kontrolu  
a/alebo ako finančnú kontrolu na mieste. 

3. Fond je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie 
alebo jej časti s § 6 ods. 4 ZoFK, ak poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné 
financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom. Administratívnu 
finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 ZoFK.  Na vykonávanie administratívnej 
finančnej kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa 
§ 20 až 27 ZoFK. 

4. Finančnú operáciu alebo jej časť je fond oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mieste,  
v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely 
overenia jej súladu s § 6 ods. 4 ZoFK. Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja 
zamestnanci fondu na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom fondu alebo 
ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. Na vykonávanie finančnej kontroly 
na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 
ZoFK. 

5. Fond pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste  
je oprávnený  
a) vyžadovať a odoberať od príjemcu dotácie alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej 

operácii alebo jej časti dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb, alebo akejkoľvek 
inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon 
finančnej kontroly alebo auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej len „tretia 
osoba“),  
v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát 
na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, 
informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, 
finančnou kontrolou na mieste a auditom a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi,  

b) vyžadovať od príjemcu dotácie alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení  
podľa ZoFK,  

c) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“)  
v lehote určenej fondom; ak fond odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť 
nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu 
prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení  
v lehote určenej fondom,  

d) vyžadovať od príjemcu dotácie splnenie prijatých opatrení v lehote určenej fondom, 
e) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých 

opatrení po uplynutí lehoty podľa písmena d),  
f) overiť splnenie prijatých opatrení. 

6. Fond je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste oprávnený v nevyhnutnom rozsahu  
za podmienok ustanovených v osobitých predpisoch vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, 
dopravného prostriedku, na pozemok príjemcu dotácie alebo tretej osoby alebo vstupovať  
do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti. 
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7. Príjemca dotácie pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly  
na mieste je povinný  
a) predložiť fondu alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov 

vykonaných inými orgánmi a povinnou osobou, ktoré súvisia s administratívnou finančnou 
kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste,  

b) predložiť v lehote určenej fondom alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne 
osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov 
výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady 
súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste  
a vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožniť fondu alebo prizvanej 
osobe vyhotovovať si kópie týchto podkladov,  

c) poskytnúť súčinnosť fondu alebo prizvanej osobe, 
d) prijať v lehote určenej fondom opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej 

správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,  
e) predložiť fondu v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení, 
f) prepracovať a predložiť v lehote určenej fondom písomný zoznam prijatých opatrení, ak fond 

vyžadoval jeho prepracovanie a predloženie,  
g) splniť prijaté opatrenia v lehote určenej fondom, 
h) predložiť na výzvu fondu dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. 

8. Príjemca dotácie pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, okrem povinností uvedených v bode 
7, je povinný  
a) vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by 

mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh,  
b) oboznámiť pri začatí finančnej kontroly na mieste fond alebo prizvanú osobu s bezpečnostnými 

predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste,  
c) umožniť fondu alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného 

prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie  
alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti. 
 

 
Článok IX. 

Porušenie finančnej disciplíny 
 

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe 
tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky. 

2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých 
podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla, alebo nehospodárne, 
neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie alebo použitie dotácie v rozpore 
s určeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej disciplíny v zmysle 
§ 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách. 

3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe tejto 
zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom 
o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo v rozpore s iným 
všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania 
dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond bezodkladne informuje príjemcu dotácie. 

4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú disciplínu 
niektorým zo spôsobov uvedených v  § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie 
takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle 
§ 31 zákona o rozpočtových pravidlách. 

 
 

Článok X. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie 
obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj údaje 
uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by 
mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy. 
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2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky po lehote 
splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu. 

3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz ani 
povolená jeho  reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v nútenej správe 
ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že majetok, 
ktorý je predmetom financovania podľa tejto zmluvy nie je v exekúcii. 

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedený v Článku IV. 
bod 5. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom a účinnom 
v čase výberu dodávateľa, a to prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného 
výberového konania.  

5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas 
na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu 
dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
 

Článok XI. 
Ukončenie zmluvy 

 

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. 
Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ nedošlo 
zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie. 

2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, 
a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie 
od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení 
od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnosťou príjemcu 
dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu. 

3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie: 
a) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6, Článok V. bod 

7, Článok VI. bod 2., 4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7., 12., 13., 14. a 15., 
b) porušenie ustanovenia Článku IV. bod 5 tejto zmluvy a/alebo ak sa prehlásenie príjemcu 

dotácie podľa Článku X. bod 4. tejto zmluvy ukáže kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy ako 
nepravdivé, 

c) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, 
nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu 
dotácie, 

d) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese 
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu 
všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo. 

 
 

Článok XII. 
Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom - niektorým zo spôsobov 
podľa Článku XI. bod 3 písm. a), c) d) tejto zmluvy, je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi 
dotácie zmluvnú pokutu vo výške 20% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, a to za 
každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.  

2. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom – spôsobom podľa 
Článku XI. bod 3 písm. b) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu 
v nasledovnej výške: 
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a) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mohol mať vplyv  
na výsledok verejného obstarávania – vo výške 30% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto 
zmluvy, a to za každé takéto jednotlivé porušenie, najviac do výšky poskytnutej dotácie  
podľa tejto zmluvy; 

b) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mal vplyv  
na výsledok verejného obstarávania – vo výške 70% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto 
zmluvy, a to za každé takéto jednotlivé porušenie, najviac do výšky poskytnutej dotácie  
podľa tejto zmluvy. 

3. V závislosti od posúdenia konkrétnych skutočností, týkajúcich sa porušenia povinnosti 
zabezpečovanej zmluvnou pokutou v každom jednotlivom prípade je fond oprávnený (nie však 
povinný) uplatniť zmluvnú pokutu podľa Článku XII. bod 2 písm. a) a/alebo podľa Článku XII. bod 2 
písm. b) v nižšej výške než aká je uvedená v príslušnom zmluvnom ustanovení – najmenej však: 
a) v sume 1% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy (v prípade zmluvnej pokuty  

podľa Článku XII. bod 2 písm. a) tejto zmluvy); 
b) v sume 31% zo sumy poskytnutej dotácie tejto zmluvy (v prípade zmluvnej pokuty  

podľa Článku XII. bod 2 písm. b) tejto zmluvy).  

4. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu nepodstatným spôsobom (t. j. akýmkoľvek 
spôsobom odlišným od spôsobov uvedených v Článku XI. bod 3 tejto zmluvy), je fond oprávnený 
uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy poskytnutej dotácie  
podľa tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy nepodstatným spôsobom. 

5. Zmluvná pokuta podľa Článku XII. bod 1 a/alebo podľa Článku XII. bod 2 a/alebo podľa Článku XII. 
bod 4. tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy fondu na jej zaplatenie 
príjemcovi dotácie. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie je povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu  
podľa Článku XII. bod 1 a/alebo podľa Článku XII. bod 2 a/alebo podľa Článku XII. bod 4. tejto 
zmluvy aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou nezavinil. 

7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374 Obch. zák.) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú 
pokutu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

8. Právo fondu na náhradu škody spôsobenej príjemcom dotácie nie je dotknuté ustanoveniami 
o zmluvnej pokute. 

 
 

Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť  
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou 
očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných 
strán. 

3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu medzi 
ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť 
prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná 
zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto 
zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre doručovanie je 
rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú 
prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu. 
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6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 

7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr 
stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných 
ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení  
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 
približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali  
do úvahy. 

8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, 
právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu 
vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie 
dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond. 

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu, 
2. Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania za rok 2020. 

 
 
V Dargove, dňa      V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
 

  

Obec Dargov 
v zastúpení Ján Kiš 

starosta obce 

Environmentálny fond  
v zastúpení Mgr. Timea Sujová 

riaditeľ 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Dargov Dátum: 20.5.2020

Objednávateľ: IČO: 00331481

Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36591891
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník IČ DPH: SK2022001465

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Peter Novák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

209 984,53EUR

20,00% 0,00 0,00

34 997,4220,00% 174 987,11

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

174 987,11

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto: Dargov Dátum:

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

112 643,1193 869,2605 ÚK - obnoviteľný zdroj

54 737,3845 614,4806 Využitie odpadového tepla - Rekuperácia

1 541,891 284,91Otvorové konštrukcie03

785,38654,4804 Zateplenie stropov

Zateplenie obvodového plášťa02 18 083,7715 069,81

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

22 193,0001 18 494,17Strecha

174 987,11 209 984,53

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

20.05.2020

 

Ing. Peter Novák
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: IČO: 00331481

Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36591891

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník IČ DPH: SK2022001465

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Peter Novák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 494,17

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 18 494,17 20,00% 3 698,83

Cena s DPH v EUR 22 193,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

01 - Strecha
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 494,17

HSV - Práce a dodávky HSV 831,84

    2 - Zakladanie 42,22

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 789,62

PSV - Práce a dodávky PSV 17 662,33

    712 - Izolácie striech 4 491,85

    713 - Izolácie tepelné 6 792,50

    764 - Konštrukcie klampiarske 5 427,17

    762 - Konštrukcie tesárske 540,19

    D1 - Konštrukcie drevostavby 410,62

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

01 - Strecha
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

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

Náklady z rozpočtu 18 494,17

D HSV Práce a dodávky HSV 831,84

D 2 Zakladanie 42,22

1 K 216904112
Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek 

muriva a rubu klenieb
m2 9,100 4,64 42,22

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 789,62

4 K 612465116
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 

Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)
m2 9,100 1,59 14,47

7 K 622463025
Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, 

podkladný náter weber 700
m2 9,100 1,73 15,74

8 K 622463028
Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, 

emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt
m2 9,100 1,68 15,29

9 K 622464143

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - 

Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná 

stredozrnná

m2 9,100 12,88 117,21

10 K 624601111
Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 

mm- tmelenie atiky
m 65,700 5,28 346,90

11 K 625250153
Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm WEBER - 

riešenie (XPS), zatĺkacie kotvy C
m2 9,100 30,77 280,01

D PSV Práce a dodávky PSV 17 662,33

D 712 Izolácie striech 4 491,85

12 K 712300841
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 

do 10° machu,  -0,00200t
m2 163,620 0,37 60,54

13 K 712361703
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 

gumami fóliou prilep. na celej ploche S2
m2 34,340 10,20 350,27

14 M 213105
Asfaltový pás POLYGUM SBS PY 3 T MMP, hrúbka 

3,0 mm podkl. pás bez pos.
m2 133,320 4,89 651,93

15 K 7123617032
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 

gumami fóliou prilep. na celej ploche S1,S3
m2 133,320 10,20 1 359,86

16 M 213104
Asfaltový pás POLYGUM SBS SEP 6000, hrúbka 5,5 

mm šedá
m2 133,320 8,22 1 095,89

17 K 712370070

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju  

S2

m2 34,340 4,60 157,96

18 M 2832990650 Kotviaca technika - vrut SK-RB Power ks 103,000 0,88 90,64

19 M 2833000150
FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, 

š.1,3m šedá
m2 34,340 6,11 209,82

20 K 712990040
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°  S2
m2 34,340 0,53 18,20

21 M 6936651300
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 

S2
m2 41,208 1,00 41,21

22 K 998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 169,369 2,69 455,53

D 713 Izolácie tepelné 6 792,50

23 K 713142255
Montáž TI striech   polystyrénom, rozloženej v dvoch 

vrstvách, prikotvením S1
m2 133,320 7,43 990,57

24 M 2837653421 EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 80 mm S1 m2 133,320 6,06 807,92

25 M 2837653443 EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 120 mm S1 m2 133,320 11,95 1 593,17

26 K 7131422551
Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, 

rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením S2
m2 175,500 7,43 1 303,97

27 M 28376534232 EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm S2 m2 28,280 9,13 258,20

28 M 2837650240
Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 50 mm S2
m2 28,280 10,89 307,97

29 M 2837650240
Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 50 mm S2
m2 28,280 10,89 307,97

30 K 713144090 Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením S4 m2 33,000 5,92 195,36

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

01 - Strecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 M 2837650280
Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 100 mm
m2 33,000 23,77 784,41

32 K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 177,439 1,37 242,96

D 764 Konštrukcie klampiarske 5 427,17

36 K 764321840

Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom 

vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm,  -

0,00580t

m 40,400 1,02 41,21

37 K 764331850

Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou 

krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm,  -

0,00298t

m 26,400 0,65 17,16

39 K 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t
m 40,400 0,89 35,96

40 K 764359810
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st.,  

-0,00110t
ks 4,000 1,18 4,72

41 K 764454802
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t
m 16,500 0,89 14,69

42 K 764456855
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s 

priemerom 120,150 a 200 mm,  -0,00116t
ks 8,000 1,18 9,44

43 K 764721111
Oplechovanie ríms z plechov viplanyl  rš. 100 mm k9 

+k10
m 66,200 7,62 504,44

44 K 764721114 Oplechovanie ríms z plechov LINDAB rš. 300 mm k7 m 43,200 12,96 559,87

46 K 764721119 Oplechovanie ríms z plechov LINDAB rš. 780 mm k6 m 26,400 28,63 755,83

49 K 7647311151
Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov 

LINDAB rš. 660 mm k8
m 40,400 30,90 1 248,36

51 K 764751113 Odpadová rúra kruhová D 120 mm Lindab Rainline Elite m 16,500 35,48 585,42

52 K 764751133 Koleno odpadovej rúry D 120 mm Lindab Rainline Elite ks 4,000 16,21 64,84

53 K 764751143
Výtokové koleno potrubia D 120 mm Lindab Rainline 

Elite
ks 4,000 22,07 88,28

54 K 764761122
Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, 

hákov, rohov, kútov Lindab k11
m 43,200 28,94 1 250,21

55 K 764761232
Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab 

Rainline Elite
ks 4,000 15,18 60,72

56 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 100,105 1,86 186,02

D 762 Konštrukcie tesárske 540,19

59 K 762341001 Montáž záklopu doskami hr. 20 mm m2 24,640 3,92 96,59

60 M 6051506900 Mäkké rezivo - dosky m3 0,537 187,86 100,88

59 K 762312123 Montáž čela dosky s rozpätím 3000 mm ks 1,000 27,49 27,49

59 K 762341201 Montáž laťovania jednoduchých striech pre sklon do 60° m 26,720 0,70 18,70

60 M 6051506900.1
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-

100 cm2 mäkké rezivo
m3 0,524 208,56 109,29

59 K 762395000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné knštr. spádové klíny - 

svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 1,061 26,98 28,63

61 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske  v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 36,039 4,40 158,61

D D1 Konštrukcie drevostavby 410,62

59 K 763133810
Montáž závesnej nosnej konštrukcie z ceľových profilov 

SDK podhľad
m2 10,980 10,72 117,71

59 K 763133310
SDK podhľadKNAUF D113 zavsná nosná kca ocel. 

Profil dosky GKBI hr. 12,5
m2 10,980 24,75 271,76

61 K 998763401
Presun hmôt pre kovové sádrokartónové konštrukcie v 

objektoch výšky do 7 m
% 36,039 0,59 21,15

Strana 6 z 24



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: IČO: 00331481

Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36591891

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník IČ DPH: SK2022001465

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Peter Novák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 069,81

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 15 069,81 20,00% 3 013,96

Cena s DPH v EUR 18 083,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

02 - Zateplenie obvodového plášťa
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 069,81

HSV - Práce a dodávky HSV 13 432,64

    1 - Zemné práce 550,87

    2 - Zakladanie 830,58

    5 - Komunikácie 106,84

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 678,28

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 505,55

    99 - Presun hmôt HSV 760,52

PSV - Práce a dodávky PSV 170,12

    764 - Konštrukcie klampiarske 170,12

M - Práce a dodávky M 1 467,05

    21-M - Elektromontáže 1 467,05

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

02 - Zateplenie obvodového plášťa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

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

Náklady z rozpočtu 15 069,81

D HSV Práce a dodávky HSV 13 432,64

D 1 Zemné práce 550,87

1 K 132211111
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 

nesúdržných - ručným náradím
m3 6,730 65,56 441,22

2 K 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na vzdialenosť 

do 3000 m

m3 3,230 3,91 12,63

3 K 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 41,990 0,39 16,38

4 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 3,230 6,81 22,00

5 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,230 0,71 2,29

6 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 4,199 10,76 45,18

7 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 3,365 3,32 11,17

D 2 Zakladanie 830,58

8 K 211971121
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze 

pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m
m2 13,460 1,43 19,25

9 M 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 m2 14,806 1,00 14,81

10 K 216904112
Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek 

muriva a rubu klenieb
m2 171,663 4,64 796,52

D 5 Komunikácie 106,84

11 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, 

hr.po zhutnení 200 mm
m2 16,825 6,35 106,84

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 678,28

12 K 622463025
Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, 

podkladný náter weber 700
m2 171,663 1,73 296,98

13 K 622464143

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - 

Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná 

stredozrnná

m2 140,930 12,88 1 815,18

14 K 622465121
Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, farebné 

piesky, weber.pas mozaiková omietka, strednozrnná
m2 29,946 20,28 607,30

15 K 624601111
Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 

mm
m 34,600 5,28 182,69

16 K 624601151
Tmelenie škár tmelom pre exteriér Butylplast (s dodaním 

hmôt) s prierezom 20 x 20 mm PUR pena pod parapety
m 9,200 5,95 54,74

17 K 625251406
Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm WEBER - 

riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy D1
m2 16,720 36,95 617,80

18 K 625251404
Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm WEBER - 

riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy D
m2 20,585 30,29 623,52

19 K 625252034
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm 

terranova (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy  A
m2 117,933 28,69 3 383,50

20 K 625250088
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm 

weber.therm terranova (biely EPS-F), zatĺkacie  kotvy
m2 9,000 26,14 235,26

21 K 625252321
Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm weber.therm 

exclusive (minerálna vlna), ostenie okolo vstupných dvier
m2 1,500 27,97 41,96

22 K 625252330
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm 

exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy B
m2 12,497 51,41 642,47

23 K 625250061
Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm PCI 

MultiTherm M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy
m2 2,460 53,26 131,02

24 K 625251401
Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm  riešenie pre 

sokel (XPS), zatĺkacie kotvy
m2 2,041 22,47 45,86

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 505,55

25 K 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
m2 201,550 2,17 437,36

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

02 - Zateplenie obvodového plášťa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 941941191

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 

od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 201,550 1,26 253,95

27 K 941941195

Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia 

ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 

do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 201,550 0,41 82,64

28 K 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
m2 201,550 1,41 284,19

29 K 953946515
WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 163 mm 

(hliníkový)
m 34,200 6,09 208,28

30 K 953946521
WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s 

integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)
m 43,050 2,17 93,42

31 K 953996617
WEBER - TERRANOVA začisťovací okenný profil s 

tkaninou APU (plastový)
m 28,000 2,89 80,92

32 K 953996620
WEBER - TERRANOVA nadokenný profil so skrytou 

okapničkou LK plast
m 9,100 2,62 23,84

33 K 953996626
WEBER - TERRANOVA parapetný profil s tkaninou 

LPE (plastový)
m 9,100 3,01 27,39

34 K 953995117 Dilatačný profil k18 m 6,750 7,79 52,58

35 K 978015291

Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 

vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 

%,  -0,05900t

m2 140,930 2,04 287,50

36 K 978059631
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších 

nad 2 m2,  -0,08900t
m2 29,946 4,59 137,45

37 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 11,052 12,06 133,29

38 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 154,728 0,38 58,80

39 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 11,052 9,32 103,00

40 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 44,208 1,05 46,42

41 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné
t 11,052 17,60 194,52

42 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 2,000 0,00 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 760,52

43 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 23,444 32,44 760,52

D PSV Práce a dodávky PSV 170,12

D 764 Konštrukcie klampiarske 170,12

44 K 764410750
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov r.š. 305 mm k5
m 2,300 17,11 39,35

45 K 764711115
Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 345 mm 

k1-k4
m 6,900 14,93 103,02

46 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 

mm,  -0,00135t
m 9,200 1,18 10,86

47 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 9,091 1,86 16,89

D M Práce a dodávky M 1 467,05

D 21-M Elektromontáže 1 467,05

48 K 210220307 Demontáž a spätná montáž bleskozvodu súb. 1,000 1 467,05 1 467,05
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: IČO: 00331481

Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36591891

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník IČ DPH: SK2022001465

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Peter Novák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 284,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 284,91 20,00% 256,98

Cena s DPH v EUR 1 541,89

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

03 - Otvorové konštrukcie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 284,91

HSV - Práce a dodávky HSV 92,68

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 92,68

PSV - Práce a dodávky PSV 1 192,23

    766 - Konštrukcie stolárske 1 192,23

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

03 - Otvorové konštrukcie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

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

Náklady z rozpočtu 1 284,91

D HSV Práce a dodávky HSV 92,68

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 92,68

1 K 968061112
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 

1, 5 m2, -0,01200t
ks 3,000 0,37 1,11

2 K 968061115 Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t m 10,600 2,34 24,80

3 K 968061116
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 

0,012t
m 5,200 2,34 12,17

4 K 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 

2 m2, -0,02400t
ks 1,000 0,61 0,61

5 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 0,689 9,23 6,36

6 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,689 12,06 8,31

7 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 9,646 0,38 3,67

8 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 0,689 9,32 6,42

9 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 3,445 1,05 3,62

10 K 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 

ostatné
t 0,689 37,17 25,61

D PSV Práce a dodávky PSV 1 192,23

D 766 Konštrukcie stolárske 1 192,23

11 K 766621081 Montáž okna plastového na PUR penu m 10,600 7,55 80,03

12 M 6114124340

Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 600x1150 

mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 

komorový profil

ks 2,000 96,34 192,68

13 M 6114124220

Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 900x900 mm 

(vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 

komorový profil

ks 1,000 97,31 97,31

14 K 766641161 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí m 7,200 7,68 55,30

15 M 6114122300
Plastové dvere H/B 850/1750 mm SALAMANDER 

otváravé zateplené v.č. zárubne
ks 1,000 635,72 635,72

16 K 766694141
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky do 1000 mm
ks 3,000 6,14 18,42

17 M 6119000980
Vnútorné parapetné dosky plastové 

komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub
m 3,200 16,77 53,66

18 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 75,550 0,78 59,11

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

03 - Otvorové konštrukcie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: IČO: 00331481

Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36591891

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník IČ DPH: SK2022001465

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Peter Novák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 654,48

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 654,48 20,00% 130,90

Cena s DPH v EUR 785,38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

04 - Zateplenie stropov
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 654,48

HSV - Práce a dodávky HSV 57,85

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 50,84

    99 - Presun hmôt HSV 7,01

PSV - Práce a dodávky PSV 596,63

    713 - Izolácie tepelné 596,63

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

04 - Zateplenie stropov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

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

Náklady z rozpočtu 654,48

D HSV Práce a dodávky HSV 57,85

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 50,84

1 K 611461116 Príprava vnútorného podkladu stropov  penetračny náter m2 20,838 2,44 50,84

D 99 Presun hmôt HSV 7,01

2 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 12 m
t 0,216 32,44 7,01

D PSV Práce a dodávky PSV 596,63

D 713 Izolácie tepelné 596,63

3 K 713111124
Montáž tepelnej izolácie   prikotvením a lepidlo  stropov 

E1
m2 20,838 4,46 92,94

4 M 6319125520
Doska izolačná FASROCK LG1 200x1200xhr. 60 mm 

pre stropy
m2 21,000 15,22 319,62

5 M 5538330100 Skrutkovacia kotva Ejotherm STR U 2G 145, kotevná ks 306,000 0,46 140,76

6 K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
% 31,630 1,37 43,31

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

04 - Zateplenie stropov

Strana 16 z 24



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: IČO: 00331481

Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36591891

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník IČ DPH: SK2022001465

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Peter Novák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 869,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 93 869,26 20,00% 18 773,85

Cena s DPH v EUR 112 643,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

05 - ÚK - obnoviteľný zdroj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 93 869,26

PSV - Práce a dodávky PSV 92 930,37

    713 - Izolácie tepelné 1 139,34

    721 - Zdravotechnika , vnútorná kanalizácia 116,46

    731 - Ústredné kúrenie, strojovne - hlavné komponenty 61 000,75

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry 1 610,72

    D1 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 14 259,85

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 2 233,64

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 12 569,61

M - Práce a dodávky M 938,89

    21-M - Elektromontáže 938,89

    D2 - 0,00

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

05 - ÚK - obnoviteľný zdroj
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

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

Náklady z rozpočtu 93 869,26

D PSV Práce a dodávky PSV 92 930,37

D 713 Izolácie tepelné 1 139,34

1 K 713482111 Montáž izolačných trubíc, hr.do 30 mm m 147,000 2,60 382,20

2 M 2837741519
Izolácia potrubia hr. 19 mm, pre potrubie d=22 mm, 

resp. ekvivalent
m 30,000 3,81 114,30

3 M 2837741520
Izolácia potrubia hr. 19 mm, pre potrubie d=28 mm, 

resp. ekvivalent
m 60,000 5,09 305,40

4 M 2837741521
Izolácia potrubia hr. 25 mm, pre potrubie d=35 mm, 

resp. ekvivalent
m 45,000 5,48 246,60

5 M 2837741522
Izolácia potrubia hr. 25 mm, pre potrubie d=42 mm, 

resp. ekvivalent
m 14,000 6,16 86,24

8 K 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 

m
t 0,120 28,94 3,47

9 K 998713194
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdial. do 1000 m
t 0,120 9,44 1,13

D 721 Zdravotechnika , vnútorná kanalizácia 116,46

10 K 721221101
Montáž odtokového lievika-odvod kondenzátu, ďalej 

nerieší projekt ÚK
ks 6,000 2,93 17,58

11 M 5516292100
Lievik so sifónom a prídavná uzávierka, resp. 

ekvivalent
ks 6,000 16,41 98,46

12 K 998721101
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 

6 m
t 0,010 21,95 0,22

13 K 998721194
Vnútorná kanalizácia, prípl. Za presun nad 

vymedzenúnajv. Dopr. vzd. Do  1000 m
t 0,010 20,05 0,20

D 731 Ústredné kúrenie, strojovne - hlavné komponenty 61 000,75

12 K 731249126

Montáž TČ s materiálom. Materiál - predizolované 

meené potrubie d 16x1 (para) a  d10x1(kvapalina), 

potrubie do dl. 10 m

ks 3,000 2 445,08 7 335,24

13 M LG- vnútorná

Vzduchové tepelné čerpadlo LG Therma V, 

3f/50Hz/400V (vnútorná jednotka). Typ vnútornej 

jednotky / hydroboxu HN1639.NK3. Obsahuje špirálu 

3x3kW=9kW + priestorový termostat káblový, resp. 

ekvivalent

ks 3,000 4 721,94 14 165,82

14 M LG- vonkajšia

Vzduchové tepelné čerpadlo LG Therma V, napájanie 

3f/50Hz/400V (vonkajšia jednotka). Typ typ 

HU163.U33. Nominálny tepelný výkon 16kW + dokúpiť 

samoregulačný termokábel ako ochrana proti 

zamrznutiu kondenzátu, príkon P=90W.

ks 3,000 5 007,52 15 022,56

15 M LG- ovladač PCB

Čidlo teploty vody v akumulačnom zásobníku 

(Termistor pre Therma V) na strane vykurovania - typ 

PHRST A0, prepája sa zmiešavacia čerpacia stanica s 

akumulačným zásobníkom, resp. ekvivalent

ks 1,000 139,17 139,17

16 M 1779323

Ekvitermický regulátor pre vykurovanie - regulácia - 

riadenie 3 okruhy (komplet) - 3x snímač vonkajšej 

teploty HERZ obj.č. 1779301, 3x priestorový termostat 

HERZ obj. č. 1 7793 23 (lebo 3 okruhy), resp. 

ekvivalent

kpl 3,000 478,26 1 434,78

17 M UU49W U32

Kondenzačná jednotka LG - zdroj tepla pre 

vykurovaciu VZT jednotku Atrea, typ UU49W U32, 

resp. ekvivalent

ks 1,000 4 689,66 4 689,66

18 M KM113.07(27)UU

Prevodník signálov 0-10V - riadenie vonkajšej 

kondenzačnej inverterovej jednotky. Komunikačný 

modul KM113.07 (27) UU - komunikácia medzi VZT 

jednotkou a vonkajšou kondenzačnou jednotkou, resp. 

ekvivalent

ks 1,000 929,13 929,13

19 M UU37 UO2

Kondenzačná jednotka LG - zdroj tepla pre kazetovú 

vykurovaciu jednotku, typ UU37W UO2 + Kazetová 

jednota LG, typ UT36 NN2 + standardné príslušenstvo 

kabelový ovladač PREMTB001

ks 2,000 5 090,66 10 181,32

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

05 - ÚK - obnoviteľný zdroj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 731249128
Montážne práce spojené s prepojovacím materiálom 

(montáž+potrubie+izolácia) do 10m
ks 3,000 1 173,64 3 520,92

21 K 732111406 Združený rozdeľovač a zberač - montáž ks 1,000 146,70 146,70

22 M 7194270 Rozdeľovač-zberač Herz PumpFix 3-okruhový, DN25 ks 1,000 268,96 268,96

23 K 732421101 Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice ks 3,000 101,94 305,82

24 M 745072

Rýchlomontážna sada Herz PumpFix Mix, DN25, 

čerpadlo Wilo Para Yonos 25/1-6, zmiešavací ventil do 

4,0m3/hod - pre vykurovanie

ks 3,000 445,00 1 335,00

25 M R800 Akumulačná nádrž Regulus PS800, objem 800 Litrov ks 1,000 533,03 533,03

26 M 5447
Izolácia akum.nádrže PS 800 - mäkká izolácia s 

koženkovým povrchom.
ks 1,000 239,62 239,62

27 M R801

Ostatné príslušenstvo pre akumulačnú nádrz (zátky, 

vsuvky, jímky,  ukazovatel nabitia resp. indikátor 

teploty akumulačného zásobníka)

ks 1,000 190,72 190,72

28 K 732421101.1 Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov ks 1,000 278,74 278,74

29 M 998731101
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

do 6 m
t 2,100 93,40 196,14

30 K 998731194
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
t 2,100 41,63 87,42

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry 1 610,72

31 K 732331622 Montáž-expanzná nádoba s membránou pre vykurovanie ks 1,000 104,37 104,37

32 M 4846732001r
Expanzná nádoba pre vykurovací systém 80 litrov, 

Flexcon C80, 3bar
ks 1,000 273,85 273,85

33 K 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 26,000 0,94 24,44

34 M 5517400250
Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací 

ventil  1/2"
ks 22,000 14,67 322,74

35 M 5517400251 Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút, DN10 ks 4,000 5,48 21,92

36 K 734209102 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 6,000 2,76 16,56

37 M 5517400252
Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN10-

chladiarenský
ks 3,000 21,03 63,09

38 M 5517400253
Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN16-

chladiarenský
ks 3,000 28,85 86,55

39 K 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1" ks 9,000 3,72 33,48

40 M 5517400253.1 Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25 ks 6,000 15,16 90,96

41 M 4221102900 Ventil spätný , DN 25mm ks 3,000 27,70 83,10

42 K 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 6,000 0,94 5,64

43 M 5517400252.1 Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN15 ks 3,000 13,20 39,60

44 M 4221102901 Ventil spätný , DN 15mm ks 3,000 24,14 72,42

45 K 734209116 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1" ks 1,000 13,50 13,50

46 M 4221102901.1
Poistný ventil DN25 s tlakomerom - poistná zostava k 

expanznej nádobe
ks 1,000 76,29 76,29

47 K 734209117.1 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 6,000 5,73 34,38

48 M 551900350 Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz Profi DN40 ks 6,000 29,34 176,04

49 K 734209117.2 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN50 ks 1,000 6,65 6,65

50 M 5518400345
Armatúry závitové - voda  Filter závitový  DN40, jemný 

100 micronový
ks 1,000 41,57 41,57

51 K 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m t 0,300 33,93 10,18

52 K 998734194
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
t 0,300 44,64 13,39

D D1 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 14 259,85

53 K 7248316
Medené potrubie 15x1 (material potrubie s tvarovkami-

varné tvarovky, tvrda pajka aj montáž)
m 216,000 15,16 3 274,56

54 K 733161503
Medené potrubie 18x1 (material potrubie s tvarovkami-

varné tvarovky, tvrda pajka aj montáž)
m 40,000 19,07 762,80

55 K 733161504
Medené potrubie  22x1 (material potrubie s tvarovkami-

varné tvarovky, tvrda pajka aj montáž)
m 127,000 24,06 3 055,62

56 K 733161505
Medené potrubie  28x1 (material potrubie s tvarovkami-

varné tvarovky, tvrda pajka aj montáž)
m 115,000 31,88 3 666,20

57 K 733161506
Medené potrubie 35x1,5 (material potrubie s tvarovkami-

varné tvarovky, tvrda pajka aj montáž)
m 39,000 45,97 1 792,83

58 K 733161507
Medené potrubie 42x1,5 (material potrubie s tvarovkami-

varné tvarovky, tvrda pajka aj montáž)
m 14,000 54,38 761,32

59 K 733161507rez

Ostatný spojovací materiál - tvarovky - oprávnená 

rezerva. Táto položka predstavuje oprávnenú rezervu. 

(ostatné tvarovky sú započítané v cene potrubí).

ks 1,000 244,51 244,51

60 M RAD700
Kotviace spony Hilty, pre potrubie vedené po stene a 

pod stropom
ks 1,000 342,31 342,31

61 K 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 498,000 0,44 219,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

62 K 733191302 Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63 mm m 49,000 0,54 26,46

63 K 998733101
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 

6 m
t 1,950 43,48 84,79

64 K 998733194
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
t 1,950 15,04 29,33

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 233,64

65 M 9572844
G 3/4, 16x2. Prechodka na medené trubky. Napojenie 

vykurovacích telies.
ks 76,000 2,69 204,44

66 K 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 76,000 2,76 209,76

67 M 4849211006r

Armatúry a príslušenstvo + Termostatická hlavica Mini 

pre VT s kvapalinovím snímačom, s automatickou 

protimrazovou poistkou (6-30 °C)

ks 38,000 13,20 501,60

68 K 734209112TH Montáž termostatickej hlavice ks 38,000 2,76 104,88

69 M 4228461122p
Armatúry a príslušenstvo, ventil k doskovému telesu, 

HERZ TS-90, DN15, priamy, bez prednastavenia
ks 12,000 13,20 158,40

70 M 4228461090p

Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrúbenie pre 

doskové teleso HERZ RL 5, DN15, priame, s 

prednastavením

ks 12,000 9,24 110,88

71 M 4228461122r
Armatúry a príslušenstvo, ventil k doskovému telesu, 

HERZ TS-90, DN15, rohový, bez prednastavenia
ks 26,000 13,20 343,20

72 M 4228461090r

Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrúbenie pre 

doskové teleso HERZ RL 5, DN15, rohove, s 

prednastavením

ks 26,000 9,24 240,24

73 K 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 76,000 4,74 360,24

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 12 569,61

74 K 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 

vodou, 2-3 radového  - 24 hodín
ks 38,000 8,26 313,88

75 M V101 KORAD 21 K  600/500 (Nedefinovaná) ks 1,000 72,72 72,72

76 M V102 KORAD 21 K  600/600 (Nedefinovaná) ks 2,000 81,62 163,24

77 M V103 KORAD 21 K  600/800 (Nedefinovaná) ks 3,000 99,43 298,29

78 M V104 KORAD 21 K  600/1000 (Nedefinovaná) ks 1,000 117,24 117,24

79 M V105 KORAD 21 K  600/1200 (Nedefinovaná) ks 1,000 135,05 135,05

80 M V106 KORAD 22 K  600/900 (Nedefinovaná) ks 1,000 124,60 124,60

81 M V107 KORAD 22 K  600/1200 (Nedefinovaná) ks 7,000 156,70 1 096,90

82 M V108 KORAD 22 K  600/1300 (Nedefinovaná) ks 1,000 167,40 167,40

83 M V109 KORAD 22 K  600/1400 (Nedefinovaná) ks 1,000 178,11 178,11

84 M V110 KORAD 22 K  600/1500 (Nedefinovaná) ks 4,000 188,81 755,24

85 M V111 KORAD 22 K  900/500 (Nedefinovaná) ks 1,000 122,68 122,68

86 M V112 KORAD 33 K  600/1300 (Nedefinovaná) ks 3,000 257,56 772,68

87 M V113 KORAD 33 K  600/2000 (Nedefinovaná) ks 1,000 373,87 373,87

88 M V114 KORAD 33 K  600/2100 (Nedefinovaná) ks 11,000 390,50 4 295,50

89 K 735159523
Montáž vykurovacieho telesa, 2,3-radového s 

odvzdušnením
ks 38,000 41,57 1 579,66

90 K Demontaž UK
Demontáž jestvujúceho vykurovacieho systému - 

gamatky, cena komplet
ks 30,000 39,12 1 173,60

91 K Demontaž UK.1
Demontáž jestvujúceho vykurovacieho systému - 

potrubie
m 135,000 4,79 646,65

92 K 998735101
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

do 6 m
t 3,200 40,10 128,32

93 K 998735194
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m
t 3,200 16,87 53,98

D M Práce a dodávky M 938,89

D 21-M Elektromontáže 938,89

94 K 210
Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky vrátane 

regulácie, oživenie MaR, zapojenie
hod 3,000 92,91 278,73

95 M 4849100330 Snímač vonkajšej teploty - montáž hod 3,000 73,35 220,05

96 M B800 Káblovanie strojovne a k termostatom aj materiál ks 1,000 440,11 440,11

D D2 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: IČO: 00331481

Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36591891

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník IČ DPH: SK2022001465

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Peter Novák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 614,48

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 45 614,48 20,00% 9 122,90

Cena s DPH v EUR 54 737,38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

06 - Využitie odpadového tepla - Rekuperácia
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 45 614,48

PSV - Práce a dodávky PSV 3 344,97

    713 - Izolácie tepelné 3 074,67

    725 - Zdravotechnika  - zariaďovacie predmety 270,30

M - Práce a dodávky M 42 269,51

    24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení 42 269,51

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu - Dargov

06 - Využitie odpadového tepla - Rekuperácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dargov Dátum: 20.05.2020

Objednávateľ: Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Projektant:  

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

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

Náklady z rozpočtu 45 614,48

D PSV Práce a dodávky PSV 3 344,97

D 713 Izolácie tepelné 3 074,67

1 K 713481111 Príplatok za predizolovanie potrubia - 20mm izolácia m2 139,000 16,53 2 297,67

2 K 713481112 Príplatok za predizolovanie potrubia - 20mm izolácia m2 35,000 22,20 777,00

D 725 Zdravotechnika  - zariaďovacie predmety 270,30

3 K 721221101
Montáž odtokového lievika-odvod kondenzu pre VZT 

jednotky pod strop
ks 6,000 22,49 134,94

4 M 5516292100

Lievik so sifónom a prídavná uzávierka 

protizápachová uzávierka (sifón pre VZT jednotku), 

resp. ekvivalent

ks 6,000 22,49 134,94

5 K 998721101
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 

6 m
t 0,010 21,95 0,22

6 K 998721194
Vnútorná kanalizácia, prípl. Za presun nad 

vymedzenúnajv. Dopr. vzd. Do  1000 m
t 0,010 20,05 0,20

D M Práce a dodávky M 42 269,51

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 42 269,51

7 K 240040001r1
Montáž VZT jednotky a elektrického predohrievača 

(zapojenie a spustenie do prevádzky)
ks 1,000 2 787,39 2 787,39

8 M A 5500 31 11

VZT jednotka, Atrea Duplex 5500 Multi ECO, 

podstropné prevedenie 31 - konfiguracia 11 + 

kompletné príslušenstvo+kompletná regulácia CP 

Touch+externé čidlo teploty  ADS 100 ABB+čidlo 

vonkaj. teploty ADS100+čidlo vlhkosti ADS RH 

24+čidlo CO2 ADS CO2-24 + pr

ks 1,000 22 856,61 22 856,61

9 M 4297600516r
Tlmič hluku hranatý 1000x500 - dlžka 1000mm, resp. 

ekvivalent
ks 5,000 454,78 2 273,90

10 K 240071276 Montáž výustiek do potrubia, obdĺžnikový výustok. ks 31,000 41,37 1 282,47

11 M 4297504665r

Prívodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 400x100 - 

regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní 

investor (hliníková), resp. ekvivalent

ks 22,000 45,58 1 002,76

12 M 4297505754r

Odvodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 600x150 - 

regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní 

investor (hliníková), resp. ekvivalent

ks 9,000 58,49 526,41

13 K 240080031r Kompletizácia a montáž potrubia m2 164,500 28,36 4 665,22

14 M 4298100129 Štvorhranné potrubie, pozinkované, resp. ekvivalent m2 137,000 31,30 4 288,10

15 M 4298100637r
Tvarovky pre VZT potrubie, 20% z plochy potrubia, 

resp. ekvivalent
m2 27,500 34,23 941,33

16 K 2400800321 Montáž potrubnej regulačnej klapky ks 2,000 21,81 43,62

17 M 4298100mrk
Manuálna regulačná klapka Imos RK 500x280mm, 

resp. ekvivalent
ks 2,000 80,39 160,78

18 K 2400800322 Montáž stenovej protidažďovej žalúzie ks 2,000 35,79 71,58

19 M 4298100pž
Protidažďová žalúzia Imos PŽ AL šírka 900m výška 

400mm, so sitom, resp. ekvivalent
ks 2,000 127,00 254,00

20 K 240090740r
Závesný mechanizmus, závitové tyče, ostatné 

montážne prvky pre uchytenie potrubia
kpl 1,000 537,92 537,92

21 K 998735194 Montáž dátového káblovania kpl 1,000 342,31 342,31

22 M SYKFY 2-2-05
Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2, resp. 

ekvivalent
m 50,000 1,17 58,50

23 K 998735101 Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m t 3,100 40,10 124,31

24 K 998735194.1
Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. 

do 1000 m
t 3,100 16,87 52,30
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Príloha č.2 

Záverečný odpočet čerpania 
za rok 

2020 

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond) 

 

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!! 

Príjemca dotácie  

Číslo rozhodnutia ministra životného 
prostredia Slovenskej republiky 

 

Číslo zmluvy o poskytnutí podpory  
z Environmentálneho fondu formou dotácie 

 

 
 

Číslo účtovného 
dokladu/ faktúry 

Deň 
vystavenia 
účtovného 
dokladu/ 
faktúry 

Suma 
účtovného 
dokladu/ 

faktúry v EUR 

Úhrada z iných 
zdrojov  

Úhrada 
z Environmentálneho 

fondu 

Suma v 
EUR 

Dátum 
uhradenia 

Suma v EUR 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Spolu   x  

 

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky: 

- z iných zdrojov v sume   .............................................................................................. EUR 

- z dotácie Environmentálneho fondu v sume        ..................................................... EUR 

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa 

v termíne do 15.1.2021 

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie .................................................................................... 

 

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.............................................................................................. 

Dátum: ..................................................... 

 

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!  

www.envirofond.sk 

http://www.envirofond.sk/

