
ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
"Stavebné úpravy objektu požiarnej zbroj nice Č.S. 162 v Hliníku nlV"

uzavretá podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník
(ďalej len "Zmluva")

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Osoba oprávnená rokovať

• vo veciach zmluvných:
• vo veciach technických:

Kontakt:

(ďalej len "Objednávatel''')

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zapísaný v
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Osoba oprávnená rokovať

• vo veciach zmluvných:
• vo veciach technických:

Kontakt:

(ďalej len "Zhotovitel''')

1. Zmluvné strany

Mesto Bytča
Námestie Slovenskej republiky 1, 01401 Bytča
Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta
OO 321 192
2020626399
VÚB, a. s. Bratislava, pob. Bytča
SK 12 0200 0000 0000 2352 5432

Bc. Miroslav Minárčik
Ing. Jozef Drgoňa
sekretariat@bytca.sk
jozef.drgona@bytc8.sk

Tabstav, s.r.o.
Lietava 99, 013 18 Lietava
OR SR Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vl. č. 50915/L 
Ján Tabačiar
44650736
2022769342 1 SK2022769342
OTP banka, a.s.
SK81 5200 0000 0000 1762 1655

Ján Tabačiar
Ján Tabačiar
0905652448

Preambula

Táto Zmluva o dielo (ďalej aj ako "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe "Stavebné úpravy objektu požiarnej
zbrojnice Č.S. 162 v Hliníku nlV" (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých
v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávatel'ovi.

2.2 Zhotovitel' vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
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2.3 Zhotovitel' znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia
Objednávatel'om.

2.4 Objednávatel' sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov
prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotovitel'ovi
dohodnutú súčinnosť.

2.5 Zhotovitel' vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdržal od Objednávatel'a jedno
vyhotovenie projektovej dokumentácie na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová
dokumentácia") a fotokópiu právoplatného stavebného povolenia. Zhotovitel' vyhlasuje,
že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s Projektovou dokumentáciou.

2.6 Predmet plnenia musí byť zrealizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou v
rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu Č. 1 tejto Zmluvy.

2.7 Miestom realizácie Diela je mesto Bytča, k.ú. Hliník nad Váhom, objekt požiarnej
zbrojnice č.p. 591.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovená podl'a § 3 zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR
SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu:

Cena bez DPH
Suma DPH
Cena s DPH

49928,00
9985,60

59913,60

EUR 
EUR 

EUR 

3.2 Cena za Dielo je zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe
Projektovej dokumentácie, výzvy na predkladanie ponúk, oceneného výkazu výmer
a rokovacieho konania. Pre potreby tejto Zmluvy sa ako určujúca rozumie cena za dielo
uvedená v článku 3.1 tejto Zmluvy. Všade, kde sa v Zmluve spomína cena za Dielo,
má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných
záväzkov Zhotovitel'a vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj náhradu akýchkol'vek nákladov
alebo výdavkov Zhotovitel'a vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednávatel'ovi tak, aby bolo Dielo užívania schopné vrátane dopravných nákladov,
skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela,
prípravných stavebných prác, nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a vypratanie staveniska, odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a pod. Akékol'vek
dodatky k Zmluve navyšujúce cenu Diela s výnimkou možností podl'a bodu 3.6 tohto
článku sú vylúčené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v
jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie vrátane všetkých
nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela,
vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných
prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností
konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentova obhliadky
staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady
Zhotovitel'a, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo
všetkých jednotkových sadzbách.

3.5 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Zhotovitel' neocenil, sú zahrnuté v iných
ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas
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celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v
rozpočte zaväzujú Zhotovitel'a a platia počas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny môže dôjsť:
3.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác,

ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti
domácej ponuke. Toto musí Zhotovitel' preukázať.

4. Platobné podmienky
4.1 Objednávatel' uhradí cenu za Dielo nasledovne na základe faktúry, ktorú je Zhotovitel'

oprávnený vystaviť na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela vyhotoveného
v zmysle bodu 9 tejto Zmluvy.

4.2 Zhotovitel' je povinný vypracovať k faktúre súpis vykonaných prác a dodávok
a predložiť ho stavebnému dozoru Objednávatel'a k odsúhlaseniu, a to v rozsahu, ako
je špecifikovaná cena za Dielo. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným
výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov,
položiek, jednotkové ceny zaokrúhlené na dve desatinné miesta, množstvá, rozmery,
sumy zrealizovaných položiek zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Stavebný dozor
najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a
zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol
odsúhlasí, alebo vráti Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu
vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotovitel'ovi
prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predloží ich na odsúhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel' predloží Objednávatel'ovi faktúru vrátane príloh v dvoch vyhotoveniach v
písomnej forme na adresu Objednávatel'a uvedenú v záhlaví Zmluvy, pričom za deň
doručenia sa považuje doručenie písomnej faktúry Objednávatel'ovi.

4.4 Faktúra musí obsahovať:
• všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy,
• odkaz na zmluvu, na základe ktorej je vystavená,
• fakturované sumy zaokrúhlené na 2 desatinné miesta,
• ďalšie náležitosti, ktoré Objednávatel' oznámi Zhotovitel'ovi kedykol'vek počas

účinnosti tejto Zmluvy v nadväznosti na financovanie Diela z dotácie MV SR -
PHZZ SR.

4.5 K faktúre je Zhotovitel' povinný doložiť prílohy v súlade s bodom 4.2, a to najmä:
• krycí list faktúry,
• schválený súpis vykonaných prác,
• Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný oboma zmluvnými stranami

s uvedením dátumu odovzdania a prevzatia a vyhlásenia, že Objednávatel' Dielo
preberá;

• vyúčtovanie prípadných služieb a prác naviac, ktoré Objednávatel' Zhotovitel'ovi
poskytol, resp. pre Zhotovitel'a vykonal počas realizácie Diela,

• ďalšie prílohy, ktoré budú vyžadované v nadväznosti na financovanie Diela
z dotácie MV SR - PHZZ SR.

4.6 Lehota splatnosti faktúry je tridsať dní a začína plynúť deň po jej doručení
Objednávatel'ovi. V prípade, ak faktúra Zhotovitel'a nebude obsahovať náležitosti
v zmysle bodov 4.4 - 4.5 tohto článku, je Objednávatel' oprávnený vrátiť ju Zhotovitel'ovi
na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry.
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4.7 Zhotovitel' má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v
súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer.

5. Čas plnenia
5.1 Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať Dielo v lehote do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

5.2 Zhotovitel' sa zaväzuje:
a) prevziať stavenisko v lehote do 7 dní od výzvy Objednávatel'a na prevzatie

staveniska,
b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
c) uvol'niť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávatel'ovi, ak sa zmluvné

strany nedohodnú inak.
5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.1 a 5.2 Zmluvy má Objednávatel'

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 € (slovom jedentisíc eur) za každý
deň omeškania.

6. Realizácia Diela
6.1 Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť Dielo podl'a tejto Zmluvy, Projektovej dokumentácie,

odovzdaných podkladov pre plnenie Zmluvy, technických a právnych predpisov a
slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu.
Osoby a všetky veci povahy hmotnej, ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k
riadnemu splneniu záväzku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť
Zhotovitel' na vlastné náklady a nebezpečenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

6.2 Zhotovitel'je povinný zabudovať materiál a výrobky l. triedy kvality s predpísanou dobou
záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené
Objednávatel'om písomnou formou.

6.3 Zhotovitel' je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov
všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotovitel'
zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie
všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Z. z. o
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotovitel' povinný
dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o
ochrane životného prostredia, ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy
vzťahujúce sa na realizáciu Diela.

6.4 Zhotovitel' je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku
počas celej doby realizácie Diela.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že si ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy písomne
oznámia mená a priezviská osôb, ktoré budú zastávať funkciu stavebyvedúceho
a stavebného dozoru. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si oznámiť zmeny
uvedených osôb bez zbytočného odkladu písomnou formou.

6.6 Zhotovitel' môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním Diela podl'atejto Zmluvy
len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné
práce podl'azmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.

6.7 Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávatel'om znáša zodpovednosť
za ich ochranu Zhotovitel'. V prípade poškodenia alebo zničenia už vykonaných prác
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pred ich prevzatím je Zhotovitel' povinný ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na
vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí Diela v bezvadnom stave a
v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávatel'a.

6.8 Zhotovitel' je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávatel'ov. Zoznam
subdodávatel'ov Zhotovitel'a tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. V prípade zmeny
subdodávatel'a je Zhotovitel' povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
Objednávatel'ovi. V prípade, ak Zhotovitel' realizuje Dielo prostredníctvom
subdodávatel'ov, zodpovedá akoby Dielo vykonával sám.

6.9 Objednávatel' je povinný odovzdať Zhotovitel'ovi stavenisko bez práv tretích osôb.

6.10 Zhotovitel' je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky stavebného
povolenia, ako aj všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných
organizácií, ktoré sú súčasťou riadnej Projektovej dokumentácie a bude znášať
prípadné vzniknuté škody vyplývajúce z nerešpektovania požiadaviek a pokynov
uvedených v predmetných vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.

6.11 Zhotovitel' je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.

6.12 Zhotovitel' zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný
odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade
s príslušnými právnymi predpismi. Zhotovitel' je povinný zabezpečiť prevádzkové,
sociálne a výrobné priestory na zriadenie staveniska na vlastné náklady.

6.13 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné
stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude
dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotovitel'om ako súčasť
zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel' zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach,
ako aj vzniknuté tretím osobám pri realizácii prác. Zhotovitel' sa zaväzuje, že akúkol'vek
ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že
uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.

6.15 Zhotovitel' nie je oprávnený vykonať akékol'vek zmeny prác bez príkazu stavebného
dozoru.

6.16 V prípade, ak Zhotovitel' považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo
neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na
opätovné požiadanie vykonať, pokial' nie sú v rozpore s príslušnými technologickými
postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej
správy.

6.17 Objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne
za účasti zainteresovaných subjektov.

6.18 Zhotovitel' je povinný najneskôr 3 dni vopred, príp. v dohodnutých termínoch písomne
vyzvať Objednávatel'a na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

6.19 Ak sa Objednávatel' na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný
znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadne ďalšie náklady s tým spojené, ak také
odkrytie požaduje. Výšku nákladov na toto odkrytie primerane určí Objednávatel'. Ak sa
však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady
dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené znáša Zhotovitel'.

6.20 Ak Objednávatel' zistí, že kvalita realizovaných výkonov Zhotovitel'om pri realizácii Diela
je v rozpore so Zmluvou alebo že výkony podl'a oceneného výkazu výmer Zhotovitel'a
sú celkom alebo sčasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednávatel' oprávnený po
písomnom upozornení Zhotovitel'a primerane znížiť cenu Diela až o 10% zo zmluvnej
ceny Diela bez DPH. Objednávatel' je povinný pred týmto postupom poskytnúť
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Zhotovitel'ovi primeranú lehotu na odstránenie týchto nedostatkov. Do odstránenia
nedostatkov v realizácii Diela môže Objednávatel' zadržať zaplatenie príslušnej
čiastkovej faktúry, resp. záverečnej faktúry. Týmto zadržaním zaplatenia faktúry nie je
Objednávatel' v omeškaní s plnením svojho peňažného záväzku podl'a tejto Zmluvy. Ak
Zhotovitel' neodstráni nedostatky v realizácii Diela v primeranej lehote, Objednávatel'
písomne oznámi zníženie ceny Diela o primeranú čiastku v zmysle tohto bodu Zmluvy
a Zhotovitel'ovi zaplatí túto pomerne zníženú čiastku na základe faktúry. V prípade, ak
suma zníženia ceny za Dielo podl'a tohto bodu Zmluvy prevyšuje sumu, ktorú má
Objednávatel' Zhotovitel'ovi spolu ešte zaplatiť, Objednávatel' má voči Zhotovitel'ovi
nárok na vrátenie sumy zodpovedajúcej zníženiu ceny za Dielo podl'a tohto bodu
Zmluvy. Nárok na náhradu škody, ktorá Objednávatel'ovi vznikla, týmto nie je dotknutý.

6.21 Zhotovitel' je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

6.22 Skutočnosť, že Objednávatel' skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a
vykonané práce, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky
a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy.

6.23 Zhotovitel' vyhlasuje, že
• prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim

žiadne námietky,
• všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne

námietky,
• na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný

realizovať Dielo bez vád, kompletne a funkčne podl'a všetkých príslušných STN
v stanovených termínoch a kvalite.

7. Stavebný denník

7.1 Zhotovitel' je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v
slovenskom jazyku, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť
oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu,
ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú
všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe
prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej
dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie
prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo
prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.

7.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho
zástupca a ich nadriadení. Okrem nich je oprávnený robiť záznam stavebný dozor
Objednávatel'a, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohl'adu, prípadne iné
príslušné orgány štátnej správy.

7.3 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak
perforovanými pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami.
Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci
deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať vol'né miesta.

7.4 Ak stavebný dozor do piatich pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k
vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

8.1 Počas plnenia tejto Zmluvy môže ktorákol'vek zo zmluvných strán požiadať o zmenu,
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doplnenie alebo rozšírenie predmetu tejto Zmluvy (ďalej len "požiadavka na zmenu").
Požiadavka na zmenu sa doručí zodpovednému zástupcovi druhej zmluvnej strany a
musí obsahovať najmä popis zmeny, jej dôvod a požadovaný termín zmeny.

8.2 Zmena, ktorá by mala za následok zmenu rozsahu plnenia, termínu plnenia alebo
ceny, môže byť realizovaná výlučne až po podpísaní písomného dodatku k tejto
Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela
9.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo podl'a Projektovej

dokumentácie v rozsahu oceneného výkazu výmer.

9.2 Záväzok Zhotovitel'a zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela
Objednávatel'om v súlade s týmto článkom Zmluvy.

9.3 Prevzatím Diela Objednávatel'om prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na
Objednávatel'a.

9.4 Zhotovitel' je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávatel'ovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

9.5 Zhotovitel' je povinný odovzdať Objednávatel'ovi v preberacom konaní:
a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
e) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,
f) stavebný denník,
g) doklad o naložení s odpadmi,
h) návody na použitie zabudovaných zariadení.

9.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedených v bode 9.5 je dôvodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednávatel'om.

9.7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí
Diela, ktorý bude obsahovať:

a) základné údaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) súpis zistených vád a nedorobkov,
d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
e) zoznam odovzdaných dokladov,
f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotovitel'om a jeho prevzatí Objednávatel'om,
g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dlžku jej

trvania,
h) prípadný termín, do ktorého je Zhotovitel' povinný vyprázdniť stavenisko,
i) dátum prevzatia Diela,
j) podpisy oprávnených osôb.

9.8 V prípade výskytu vád (s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré sami osebe, ani
v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je
Objednávatel' povinný Dielo prevziať.

9.9 Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávatel'a jeho protokolárnym
odovzdaním.

10. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba
10.1 Zhotovitel' zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávatel'ovi
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dohodnuté vlastnosti, že splňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo
bolo vykonané podl'a osvedčených technologických postupov a podl'a záväzných
technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi,
bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotovitel' zodpovedá za to, že Dielo nemá
žiadne vady.

10.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.3 Zhotovitel' je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád:
• do 24 hodín pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí

bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, živote alebo majetku,
• do 3 pracovných dní pri ostatných vadách.

10A Zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní, ak je to technologicky
možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v záručnej dobe je Zhotovitel' povinný odstrániť
bezodplatne, pokial' vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotovitel'a. Ak vady
vznikli z iného dôvodu, Zhotovitel' ich odstráni za úhradu.

10.6 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi
a vada by nebránila užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej
zl'ave z ceny Diela bez odstránenia reklamovanej vady.

10.7 Zhotovitel' je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých
popiera zodpovednosť a ktorých odstránenie neznesie odklad.

10.8 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva
Objednávatel'a na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Tým však
Objednávatel' nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu
a stavebných prác.

10.9 Objednávatel' oznámi Zhotovitel'ovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa
objavili počas vykonávania Diela, pri odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej
doby.

10.10 V prípade, ak Zhotovitel' nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vady riadne
a včas, má Objednávatel' nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € (slovom
päťsto eur) za každý začatý deň omeškania. Objednávatel' má zároveň nárok na
náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

10.11 V prípade, ak Zhotovitel' neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak
Zhotovitel' začne odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávatel'
predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávatel' právo vady
odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotovitel'a.
V takomto prípade nie je Objednávatel' viazaný cenami uvedenými v ocenenom
výkaze výmer.

10.12 Uplatnením nárokov z vád Diela nie je dotknutý nárok Objednávatel'a na náhradu
škody.

11. Zmluvné pokuty a náhrada škody
11.1 V prípade:

11.1.1 nedodržania termínu zhotovenia Diela,

11.1.2 nedodržania termínov podl'a harmonogramu prác,

11.1.3 omeškania Zhotovitel'a s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním Diela
má Objednávatel' nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny
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Diela za každý deň omeškania.

11.2 V prípade, ak Zhotovitel' bez písomného súhlasu Objednávatel'a nedodrží projekt, túto
Zmluvu alebo akúkol'vek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné
postupy, má Objednávatel' nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 €
(slovom jedentisíc eur) za každé takéto porušenie Zmluvy. Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý nárok Objednávatel'ana náhradu škodu a uplatnenie si ďalšieho
postupu podl'a ustanovení tejto Zmluvy.

11.3 V prípade porušenia povinnosti Zhotovitel'a oznámiť Objednávatel'ovi zmenu
subdodávatel'a podl'abodu 6.8 Zmluvy má Objednávatel' nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 1 000 € (slovom jedentisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti.

11.4 V prípade akéhokol'vek porušenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy má
Objednávatel' nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € (slovom päťsto
eur), ak nie je ustanovená osobitná výška.

11.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávatel'a na náhradu škody.
Objednávatel' má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

11.6 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť
svoj záväzok zo Zmluvy.

11.7 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku
porušenia zmluvného záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka.

12. Vyššia moc
12.1 Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich záväzkov

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, pokial' takéto neplnenie je zavinené pôsobením vyššej
moci. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk,
embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany
nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých
prostriedkov a opatrení zabrániť.

12.2 O začatí, ako aj o pominutí pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povinné sa
vzájomne bezodkladne písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za
neplnenie predmetu Zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však 1
mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a
prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto Zmluvy.

13. Ochrana informácií
13.1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri

plnení záväzkov z tejto Zmluvy. Dôvernými informáciami sú informácie, ktoré niektorá
zo zmluvných strán písomne alebo iným preukázatel'ným spôsobom označila ako
dôverné informácie - s výnimkou informácií verejne známych, ako aj informácií
získaných oprávnene inak ako od druhej zmluvnej strany. Povinnosť zachovávať
mlčanlivosť trvá neobmedzene aj po ukončení Zmluvy.

13.2 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s
rovnakou starostlivosťou, ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu,
vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

13.3 Zmluvné strany sa budú bezodkladne písomne informovať o tom, že na základe
zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu im vznikla povinnosť
zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť.
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14. Odstúpenie od Zmluvy

14.1 Objednávatel'je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak
• Zhotovitel' v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim

subdodávatel'om,
• bol na majetok Zhotovitel'a podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na

povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie - odstúpenie
bude možné len v prípade, že na majetok Zhotovitel'a bude vyhlásený konkurz,
reštrukturalizácia alebo bude prebiehať exekúcia,

• Zhotovitel' nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
• Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác viac ako 15 dní.

14.2 Zhotovitel' môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak
• je Objednávatel' v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní,
• Objednávatel' neposkytuje Zhotovitel'ovi požadovanú súčinnosť potrebnú na

riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného
upozornenia Zhotovitel'a.

14.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú
v preukázatel'nomrozsahu podl'acien stanovených v Zmluve a jej prílohách.

14.4 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu nasledujúcom po dni doručenia
odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky
práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú
čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán
zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej
porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení
týkajúcich sa vol'by práva alebo vol'by zákona podl'a ustanovenia § 262 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných
ustanovení, ktoré podl'a prejavenej vôle strán alebo vzhl'adom na svoju povahu majú
trvať aj po ukončení Zmluvy.

14.5 Akýkol'vek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z obsahu a účelu ktorých
vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri práci
15.1 Zhotovitel' je povinný uzavrieť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie

zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávatel'a a
tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotovitel'a, minimálne
vo výške Ceny za Dielo.

15.2 Poistná zmluva podl'a bodu 15.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo
straty vzniknuté Objednávatel'ovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na
stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednosť Zhotovitel'a počas záručnej doby, za stratu alebo škodu spôsobenú
Zhotovitel'om počas plnenia akýchkol'vek záväzkov podl'a tejto Zmluvy vrátane
odstraňovania vád, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej dobe.

15.3 Ak nastane akákol'vek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkol'vek jeho časti,
materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinný sa o ne
starať, a to z akýchkol'vek dôvodov, je Zhotovitel' povinný na vlastné náklady nahradiť
takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

15.4 Zhotovitel' je povinný odškodniť Objednávatel'a za všetky škody a nároky súvisiace so
stratou alebo poškodením akéhokol'vek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím
alebo zranením akejkol'vek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia
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. Diela a odstraňovania vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym
konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.

15.5 Uzatvorenie poistnej zmluvy nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradiť
Objednávatel'ovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diele alebo iných
veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú
škodu vo výške preukázatel'ne vynaložených nákladov na navrátenie Diela alebo iných
vecí do pôvodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.

15.6 Zhotovitel' je povinný predložiť Objednávatel'ovi platnú poistnú zmluvu a doklady
o úhrade poistného najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

15.7 Ak Zhotovitel' poruší povinnosť udržiavať v platnosti akékol'vek poistenie požadované
touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávatel'ovi doklad o poistení podl'a tejto Zmluvy,
Zhotovitel' je povinný zaplatiť Objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 €
(slovom jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody
Objednávatel'a tým nie je dotknutý.

15.8 Ak Zhotovitel' nedodrží podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v súlade
s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávatel'a za všetky škody a nároky, ktoré mu
vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.

15.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj "BOZP"):
15.9.1 Zhotovitel' sa zaväzuje:

• dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

• vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami
podl'a profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávatel'a,

• minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby,
najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spal'ovacích
motorov.

15.9.2 Zhotovitel' je povinný upozorniť Objednávatel'a na všetky okolnosti, ktoré by
mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia
pracovníkov Objednávatel'a alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti
mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických
zariadení a objektov.

15.9.3 Zhotovitel' si je vedomý, že podl'a ustanovenia §421a Občianskeho zákonníka
zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe
prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto
zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

15.9.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie
predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisovoochrane
životného prostredia a žiadať Zhotovitel'a o odstránenie zistených nedostatkov.

15.10 Zhotovitel' zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov
a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti
a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej
príslušnosti.

16. Riešenie sporov
16.1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotovitel'a zastaviť práce.
16.2 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada

jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

11



16.3 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude
rozhodovať príslušný súd SR, a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad
dokumentova Zmluvy.

17. Záverečné ustanovenia
17.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, doplňané, resp. zrušené iba

písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť
neoddelitel'nú súčasť Zmluvy. Každý dodatok k Zmluve podlieha predchádzajúcemu
schváleniu zo strany Poskytovatel'a pomoci, s ktorým má Objednávatel' podpísanú
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie Diela, pričom
osobitné schválenie si vyžaduje návrh dodatku k Zmluve a následne podpísaný platný
dodatok k Zmluve.

17.2 Zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva
je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a §47a, ods. 1 Občianskeho
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17.3 Ostatné právne vzťahy výslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

17.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponecháva
Objednávatel' a jeden Zhotovitel'.

17.5 Neoddelitel'nousúčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha Č. 1 - Ocenený výkaz výmer
Príloha Č. 2 - Zoznam subdodávatel'ov

17.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto
Zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Bytči dňa 23.04.2018 V Bytči dňa 23.04.2018

Objednávateľ 7
"iJ 7'-)

)

(
Zhotoviteľ
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 3. 2018

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44650736
Tabstav s.r.o., Lietava 99, 013 18 Lietava IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

2 382,68
0,00

2 382,68

EUR 2 859,22

20,00% 2 382,68 476,54

20,00% 0,00 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
110a

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Kód: 110a

Stavba:

Miesto:  Dátum: 19. 3. 2018

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav s.r.o., Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

2 382,68 2 859,22

2 859,222 382,681 Bleskozvod

2 382,68 2 859,22

 

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

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V
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Stavba:

Objekt:

JKSO:  KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Tabstav s.r.o., Lietava 99, 013 18 Lietava IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

2 382,68 476,54

2 859,22

2 382,68
0,00

2 382,68

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

1 - Bleskozvod

19. 3. 2018

44650736

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav s.r.o., Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
      OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 382,68
1 590,52

792,16
129,44

0,00

2 382,68

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

1 - Bleskozvod

19. 3. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

2 382,68
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav s.r.o., Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

1 K 211220102 m 38,000

2 M 3540406500 ks 7,600

3 M 3544112000 kg 35,800

4 K 210220002 m 15,000

5 M 1561523500 kg 9,240

6 K 210220101 m 130,000

7 M 1561522500 kg 19,000

Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm 1,16 10,72

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 
mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm

3,80 494,00

Drôt AlmgSi mäkký  D 8.00mm 1,17 22,23

HR-Svorka SR 02 0,80 6,08

Páska uzemňovacia 30x4 mm 1,44 51,55

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 
mm (pre ochranné pospájanie)

1,32 19,80

19. 3. 2018

 
 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 
vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, 
mestská zástavba

4,00 152,00

2 382,68

2 382,68
1 590,52

ROZPOČET

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

1 - Bleskozvod

8 M 3540404300 ks 6,000

9 M 3540404500 ks 128,000

10 M 3540405200 ks 6,000

11 K 210220302 ks 1,000

12 M 3540405900 ks 1,000

13 M 3540406100 ks 5,000

14 M 3540406200 ks 8,000

15 M 3540406300 ks 2,000

16 M 3540408300 ks 6,000

17 K 210220363 ks 2,000

18 M 3450663500 ks 7,200

19 M 3540406000 ks 4,000

20 M 3540501100 ks 2,000

21 K 210220212 ks 1,000

22 M 3540300200 ks 1,000

23 K 210010005 m 57,000

24 M 3450705700 m 57,000

25 K 220260007 ks 6,000

26 M 3450907000 ks 6,000

27 M 3450906400 ks 6,000

Viečko krabicové KO 125 V 0,79 4,74

KS-Viečko 125996 0,97 5,82

Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 
omietkou, typ 23 - 36 mm

1,08 61,56

I-Rúrka FXP 32 1,02 58,14

Škatuľa KO 125 pod omietku, upevnenie do 
pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a 
zapojenia

5,62 33,72

HR-Zemniaca tyč ZT 2 m 5,00 10,00

Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m 
dľžky tyče

7,00 7,00

HR-Zberná tyč JP10 4,92 4,92

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 
pripoj.vedenie 6 m súprava

7,00 14,00

Svorky KL2 0,55 3,96

HR-Svorka SJ 02 1,20 4,80

HR-Svorka SO 1,12 8,96

HR-Svorka SP 1 0,56 1,12

HR-Svorka SZ 1,33 7,98

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02)

2,00 2,00

HR-Svorka SJ 01 1,40 1,40

HR-Svorka SK 0,89 4,45

HR-Podpera PV 17 0,92 5,52

HR-Podpera PV 21 2,51 321,28

HR-Podpera PV 32 1,04 6,24

27 M 3450906400 ks 6,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K MV % 13,430

29 K PM % 5,460

30 K PPV % 13,430

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

31 K 460200303 m 38,000

32 K 460420203 m 38,000

33 K 460490012 m 38,000

34 M 2830002000 m 38,000

35 K 460560303 m 38,000

36 K 460620013 m2 38,000

      OST - Ostatné

37 K HZS000214 hod 8,000

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v 
zemine tr. 3

3,71 140,98

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

1,51 57,38

Stavebno montážne práce náročné - prehliadky 
pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 
a menej ako 8 hodín

16,18 129,44

129,44

Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy 
so zakrytím tehlami na šírku 45 cm, šírka ryhy 
50 cm

2,67 101,46

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 
ryhy, šírka 33 cm

0,41 15,58

Fólia červená v m 0,51 19,38

Podružný materiál 7,00 38,22

Podiel pridružených výkonov 12,00 161,16

Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

8,63 327,94

792,16

Murárske výpomoci 5,00 67,15
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 3. 2018

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44650736
Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

48 844,51
0,00

48 844,51

EUR 58 613,41

20,00% 48 844,51 9 768,90

20,00% 0,00 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
110

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Kód:

Stavba:

Miesto:  Dátum: 19. 3. 2018

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov 48 844,51 58 613,41

46 023,1138 352,59

 

4 434,623 695,5203 - 03 - OPRAVA PODLÁH

4 425,613 688,0104 - 04 - VÝMENA VÝPLŇOVÝCH KO...

01 - 01 - ZATEPLENIE OBVODOVÉH...

3 730,073 108,3902 - 02 - ZATEPLENIE STRECHY

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

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

 

110

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

48 844,51 58 613,41
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

38 352,59 7 670,52

46 023,11

38 352,59
0,00

38 352,59

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

01 - ZATEPLENIE OBVO - 01 - ZATEPLENIE OBVODOVÉH...

19. 3. 2018

44650736

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolácie tepelné

    764 - Konštrukcie klampiarske

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

    783 - Dokončovacie práce - nátery

73,18

15,50

34 958,40
26 919,12

6 717,09

1 322,19

3 394,19
41,86

2 174,12

22,84

1 066,69

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

01 - ZATEPLENIE OBVO - 01 - ZATEPLENIE OBVODOVÉH...

19. 3. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

38 352,59

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

38 352,59
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 622422431 m2 596,839

2 K 622468102 m2 554,680

3 K 622468123 m2 42,159

4 K 625258092 m2 14,900

5 K 625258095 m2 21,610

6 K 625258096 m2 5,649
Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 100 
mm (nad horizontálnymi plochami)

37,18 210,03

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 
silikónová

13,48 568,30

Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 50 
mm

31,10 463,39

Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 80 
mm

34,16 738,20

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Oprava vonkajších omietok vápenných a 
vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% 
škrabaných (udáva sa 100% plochy)

5,86 3 497,48

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 
akrylátová

9,61 5 330,47

38 352,59

34 958,40
26 919,12

ROZPOČET

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

01 - ZATEPLENIE OBVO - 01 - ZATEPLENIE OBVODOVÉH...

19. 3. 2018

 

7 K 625258120 m2 4,438

8 K 625258122 m2 117,359

9 K 625258127 m2 345,728

10 K 625258141 m2 62,112

11 K 625258282 m2 8,880

12 K 625258286 m2 28,032

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 K 941941042 m2 557,476

14 K 941941292 m2 557,476

15 K 941941842 m2 557,476

16 K 944944103 m2 557,476

17 K 944944803 m2 557,476

18 K 944945012 m 8,000

19 K 944945192 m 8,000

Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s 
ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m

4,66 37,28

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia záchytnej striešky do 2 m

0,99 7,92

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 
nad 10 do 30 m

1,12 624,37

Ochranná sieť na boku lešenia zo siete 1,14 635,52

Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo 
siete

0,40 222,99

Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - 
lamely z MW, požiarne pásy

32,42 908,80

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 
10 do 30 m

1,77 986,73

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 
do 30 m

1,33 741,44

6 717,09

Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (EPS 
70 F)

28,45 9 835,96

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 
mm (EPS 70 F)

27,96 1 736,65

Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - 
lamely z MW, požiarne pásy

31,27 277,68

Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm (EPS 
70 F)

25,74 114,23

Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (EPS 
70 F)

27,59 3 237,93
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 944945812 m 8,000

21 K 953948504 m 29,800

22 K 953948509 m 43,220

23 K 953996131 m 205,304

24 K 953998601 m 73,020

25 K 953998621 m 227,744

26 K 953998627 m 49,900

27 K 978015251 m2 596,839

28 K 979011111 t 18,470

29 K 979011121 t 18,470

30 K 979081111 t 18,470

31 K 979081121 t 350,930

32 K 979082111 t 18,470

33 K 979082121 t 18,470

34 K 979089012 t 18,470

    99 - Presun hmôt HSV

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

0,72 13,30

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

20,00 369,40

1 322,19

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

9,06 167,34

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,30 105,28

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

6,42 118,58

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním 
škár v rozsahu do 20 %,  -0,03000t

0,56 334,23

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím

6,37 117,65

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie

4,46 82,38

Nasúvací profil 3 mm (plastový) 2,32 169,41

Okenný profil (plastový) 3,80 865,43

Odkvapový profil (plastový) 2,82 140,72

Soklový profil pre hr. izolantu 50 mm 
(hliníkový)

6,56 195,49

Soklový profil pre hr. izolantu 100 mm 
(hliníkový)

9,44 408,00

Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 
100x100

1,77 363,39

Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej 
súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešení, šírky do 
2 m

1,28 10,24

    99 - Presun hmôt HSV

35 K 999281111 t 54,954

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolácie tepelné

36 K 713142141 m2 3,150

37 M 2837653012 m2 3,465

38 K 998713203 % 0,412

    764 - Konštrukcie klampiarske

39 K 222 súbo
r

1,000

40 K 764311822 m2 3,150

41 K 764311281 m2 3,150

42 K 764333498 m 33,810

43 K 764334850 m 15,800

44 K 764334894 m 33,810

45 K 764351810 m 13,310

46 K 764352613 m 11,800

47 K 764352813 m 13,310

3 394,19
41,86

2 174,12

Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných 
rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -
0,00347t

0,74 9,85

Zvodové rúry z hliníkového farebného Al 
plechu, kruhové

29,95 353,41

Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, 
pododkvapové polkruhové

36,10 480,49

Lemovanie strechy 16,50 557,87

Demontáž lemovania múrov na plochých 
strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek 
rš do 500 mm,  -0,00320t

0,64 10,11

Demontáž lemovania strechy 1,00 33,81

Demontáž tabuliek a ostatných prvkov na 
fasáde

100,00 100,00

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 
x 1000 mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t

0,99 3,12

Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, zo 
zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°

27,37 86,22

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 
10° polystyrénom, jednovrstvová do lepidla 
(markíza)

8,07 25,42

EPS penový polystyrén hrúbka  30 mm 4,56 15,80

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 12 m do 24 m

1,55 0,64

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

24,06 1 322,19

1 322,19
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 K 764410850 m 36,700

49 K 764410740 m 36,700

50 K 764454802 m 7,950

51 K 998764203 % 21,325

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

52 K 765901322 m2 3,150

53 K 998765203 % 0,214

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

54 K 767662111 m2 8,600

55 K 767662121 m2 8,600

56 M 31395530 m2 9,890

57 K 767832100 m 5,200

58 K 767832109 m 5,200

59 K 767995111
súbo

r
1,000

60 K 998767204 % 10,551

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

61 K 769035078 ks 7,000

22,84

1 066,69

73,18

Opätovná montáž rebríka po zateplení s 
úpravou kotvenia

9,10 47,32

Demontáž rebríka pre opätovné použitie 2,00 10,40

Premontovanie ostatných prvkov na fasáde po 
zateplení (dvierka a skrinky...)

150,00 150,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m

1,10 11,61

Montáž krycej mriežky vývodu z plynových 
vykurovacích telies

2,41 16,87

Demontáž mreží 20,00 172,00

Montáž mreží pevných 30,00 258,00

Mreže 42,20 417,36

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m

1,95 41,58

Strešná fólia 6,78 21,36

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

6,90 1,48

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 
330 mm,  -0,00135t

0,99 36,33

Oplechovanie parapetov z hliníkového 
farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm

12,41 455,45

Demontáž odpadových rúr kruhových  -0,00285t 0,74 5,88

62 M 4290047534 ks 7,000

63 K 769082785 ks 7,000

64 K 998769203 % 0,719

    783 - Dokončovacie práce - nátery

65 K 783122610 m2 2,550

15,50

Demontáž krycej mriežky vývodu z plynových 
vykurovacích telies

0,67 4,69

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 
m

1,80 1,29

Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce  3x emailovanie - 105µm

6,08 15,50

vykurovacích telies

Krycia mriežka 7,19 50,33
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

3 108,39 621,68

3 730,07

3 108,39
0,00

3 108,39

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

02 - ZATEPLENIE STRE - 02 - ZATEPLENIE STRECHY

19. 3. 2018

44650736

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Izolácie striech

    713 - Izolácie tepelné

    762 - Konštrukcie tesárske

    764 - Konštrukcie klampiarske

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

67,50
67,50

3 040,89
1 703,22

1 124,97

82,54

130,16

0,00

3 108,39

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

02 - ZATEPLENIE STRE - 02 - ZATEPLENIE STRECHY

19. 3. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

3 108,39
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 979011111 t 1,280

2 K 979011121 t 1,280

3 K 979081111 t 1,280

4 K 979081121 t 24,320

5 K 979082111 t 1,280

6 K 979082121 t 1,280

7 K 979089012 t 1,280

3 108,39

67,50
67,50

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 
20,00 25,60

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,30 7,30

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

6,42 8,22

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

0,72 0,92

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím

6,37 8,15

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie

4,46 5,71

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

9,06 11,60

ROZPOČET

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

02 - ZATEPLENIE STRE - 02 - ZATEPLENIE STRECHY

19. 3. 2018

 
 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7 K 979089012 t 1,280

PSV - Práce a dodávky PSV
    712 - Izolácie striech

8 K 712470070 m2 143,450

9 M 2832990650 ks 516,420

10 M 2833000150 m2 164,968

11 K 998712203 % 16,544

    713 - Izolácie tepelné

12 K 713146030 m3 35,863

13 M 6290000100 kg 1 577,972

14 K 998713203 % 11,077

    762 - Konštrukcie tesárske

15 K 762341811 m2 14,345

16 K 762342910 m2 14,345

17 K 998762202 % 0,873

    764 - Konštrukcie klampiarske

18 K 764311822 m2 143,450

3 040,89
1 703,22

1 124,97

82,54

130,16

Doplnenie chýbajúceho debnenia v rozsahu cca 
10% plochy strechy

4,50 64,55

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m

4,50 3,93

Demontáž krytiny hladkej strešnej, so sklonom 
do 30st.,  -0,00732t

0,89 127,67

Fúkaná izolácia 0,59 931,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 12 m do 24 m

1,55 17,17

Demontáž debnenia striech rovných, 
oblúkových do 60°, cca 10% plochy

0,98 14,06

FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia 

hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá
4,50 742,36

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m

2,95 48,80

Montáž tepelnej izolácie plochých striech 
fúkanou celulózou hrúbky do 23 - 28 cm

4,93 176,80

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

20,00 25,60

Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých 
do 30°  PVC-P fóliou prikotvením so zvarením 
spoju

3,91 560,89

Kotviaca technika 0,68 351,17

do 30st.,  -0,00732t
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 998764203 % 1,276
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m

1,95 2,49
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

3 695,52 739,10

4 434,62

3 695,52
0,00

3 695,52

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

03 - OPRAVA PODLÁH - 03 - OPRAVA PODLÁH

19. 3. 2018

44650736

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 695,52
3 198,95

427,33

69,24

0,00

3 695,52

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

03 - OPRAVA PODLÁH - 03 - OPRAVA PODLÁH

19. 3. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

3 695,52
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 622463254 m2 57,950

2 K 622465701 m2 57,950

3 K 631312132 súbo
r

1,000

4 K 631312138 m2 8,213

5 K 631316154 m2 57,950

6 K 632450365 m2 57,950

7 M 5859331319 kg 1 522,057

3 695,52

3 695,52
3 198,95

483,30

Samonivelizačná vysokopevnostná podlahová 

stierka
1,00 1 522,06

Príprava podkladu - adhézny mostík 1,80 104,31

Vyspravenie vjazdu nábehom z prostého betónu 45,00 45,00

Vyspravenie a očistenie vonkajších 
predložených schodov

3,60 29,57

19. 3. 2018

 

Povrchová úprava poterovou zmesou pre 
priemyselné podlahy, stredne ťažká prevádzka

10,76 623,54

Položenie samonivelizačnej podlahovej stierky , 
hr. 15 mm

8,34

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Očistenie plochy  od zvyšných nesúdržných častí 
(vysávanie)

2,25 130,39

ROZPOČET

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

03 - OPRAVA PODLÁH - 03 - OPRAVA PODLÁH

8 K 965043343 m2 57,950

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 K 979081111 t 10,199

10 K 979081121 t 193,781

11 K 979082111 t 10,199

12 K 979082121 t 10,199

13 K 979089012 t 10,199

    99 - Presun hmôt HSV

14 K 999281111 t 2,878
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

24,06 69,24

427,33

69,24

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

6,42 65,48

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

0,72 7,34

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

20,00 203,98

Zbrúsenie, ofrézovanie, otryskanie vrchnej 
betónovej vrstvy v hrúbke cca 20 mm

4,50 260,78

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

9,06 92,40

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,30 58,13
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

3 688,01 737,60

4 425,61

3 688,01
0,00

3 688,01

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

04 - VÝMENA VÝPLŇOVÝ - 04 - VÝMENA VÝPLŇOVÝCH KO...

19. 3. 2018

44650736

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    784 - Dokončovacie práce - maľby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 688,01

236,29
52,53

181,02

2,74

3 451,72
473,76

2 970,00

7,96

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

04 - VÝMENA VÝPLŇOVÝ - 04 - VÝMENA VÝPLŇOVÝCH KO...

19. 3. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

3 688,01

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 688,01
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: Tabstav, s.r.o. Lietava 99, 013 18 Lietava Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 612421433 m2 4,104

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

2 K 968062354 m2 4,170

3 K 968072559 m2 10,294

4 K 979011111 t 0,992

5 K 979011121 t 0,992

6 K 979081111 t 0,992

3 688,01

236,29
52,53

181,02

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím

6,37 6,32

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie

4,46 4,42

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

9,06 8,99

Oprava vnútorných omietok ostení 12,80 52,53

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených

11,12 46,37

Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2,  -
0,06600t

8,00 82,35

ROZPOČET

Stavebné úpravy objektu požiarnej zbrojnice č.s. 162 v Hliníku n-V

04 - VÝMENA VÝPLŇOVÝ - 04 - VÝMENA VÝPLŇOVÝCH KO...

19. 3. 2018

 
 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7 K 979081121 t 18,848

8 K 979082111 t 0,992

9 K 979082121 t 0,992

10 K 979089612 t 0,992

    99 - Presun hmôt HSV

11 K 999281111 t 0,114

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konštrukcie stolárske

12 K 766621001 Súbo
r

1,000

13 M 6114107100 Súbo

r
1,000

14 K 998766203 % 4,700

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

15 K 767658113 ks 1,000

16 M 553437153 ks 1,000

    784 - Dokončovacie práce - maľby

17 K 784411308 m2 4,104

18 K 784452273 m2 4,104

2,74

3 451,72
473,76

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb 
a demolácií (17 09), ostatné

20,00 19,84

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

24,06 2,74

1 km

7,96

Sekčná výsuvná garážová brána zateplená 2 820,00 2 820,00

Penetrácia podkladu stien 0,68 2,79

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m

1,26 5,17

Plastové okná 350,00 350,00

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m

0,80 3,76

Montáž vrát sekčných výsuvných 150,00 150,00

2 970,00

Montáž okien plastových so zasklením 120,00 120,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,30 5,65

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m

6,42 6,37

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

0,72 0,71
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