
ZMLUVA
č. PHZ-OPKl-2019-003169

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
\1inistcrstv'a vnútra Slovenskej republiky

uzatvorená podľa ~ 51 Občianskeho zakonníka. * 8a zákona č, 523/2004 Z Lo o rozpočtový ch pravidlách
verej nej správ) a o zmene a doplnení niektor) ch úkonov v zneni neskor ších predpisov (ďalej len ..zákon
č 523/20047 L ") a zakona Č 526/20107 L o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Mimsterstva vnúu a
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len ..zákon č 526/2010 ľ z ,,) (ďalej len
.zmluva' J

ZMLUVNÉ STRANY

Ministerstvo, nútra Slovenskej republiky
Sídlo' Pnbmova ulica č 2,81272 Bratislava
IČO 00151866
DIČ 2020571520
Peňažný ústav Štátna pokladnica
Č'í,lo účtu SK 78 8180 0000 0070 OO 18 0023
Zastupene plk. Ing. Pavol Nereča

na základe plnomocenstvá č, p .
K M-OPS-20 19/002021-092 zo dňa 30, augusta 2019

(ďalej len .poskyrovarcľ ')

Mesto B, tča
Slulo
ICO
Pcľ1aŽl1) ustav
Číslo učtu:
!:a,lup~1l0

(ďalej len p: í!\.'lllld I

(.f'ule] len l'lllll\nť QI,lI1) ")

Námestie ~R 1,01401 Bytča
0032 J 192
Všeobecná úverova banka, a s
SK82 0200 0000 0038 56292059
Ing. Miroslav Mmárčik

Článok l
Predmet <l účel zmluvy

I I Po,"> rov aieľ ::;.1 zaväzuje po~k: tnut dotáciu 70 státnebo rozpočtu Slovenskej republiky
pi osuednictvom kapitoly Muustcisrva vnutra Slovenskej republiky podl'a ustanovení
~ Sa zakona Č .5 23 200-1 Z 7 a zákona Č 526/:2010 7 7

1:2 PI íjemca sa Icl\ uzuje pOUŽIť poskytnutu dotáciu na čmnosi' a aktrviry predložené poskytovatet OVI

v žradosu o posk; tnutre dotacre na financovanie podpory ochran) pred požiarmi.
ct to na projekt D\ojgaráž DHZO Mlkšo\'á podľa § 2 písm. c) bod J až 3 zákona č 526/2010 Z
z Rozpočet výdavkov financovaných 7 poskytnutej dotácie JC závazný do ui ovne kategórie
je neoddclnel'nou ~ÚČdSľOU tejto zmluvy il t vot í j ej pulohu Č I

l 3 Po~k) t,)\ atc!' \' sulade so zákonom ° štátnom rozpočte poskytne pt íjemcovi dOldCIU v sume
30 oou,OO bil (<;10\'0111, tudsat'usíc a (JOII OO FUI) (ďalej len .rlotácra") jednorazovo na úče! podľa
~ ~ písm C) bod 1 dŽ 3 zákonu C 52612010 Z, 7



I 4. Dotáciaje podrobne vecne a finančne špecifikovaná rozpočtom stavebných prác, ktorý tvorí prílohu
č I I tejto zmluvy

l 5. Príjemca je povinný predložiť výsledok procesu verejného obstarávania na uskutočnenie
stavebných prác, ktorý vykonal v súlade so zákonom Č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení mektorých zákonov v znení neskorších predpisov na adresu'
Ministerstvo vnútra Slovenskej repubhky
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
odbor plánovama a koncepcrí
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Článok II
Podmienky poskytnutia dotácie

2.1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárerue s dotáciou, postup pn uplatňovaní, navrhovaní
a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácre a Jej zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona
č 523/2004 Z z a zákona č 526/20 lOZ z

22. Pt íjernca pt ijima dotáciu uvedenú v čl l bod l 3. tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok
uvedených v tejto zmluve.

2.3 Poskytovateľ poukáže dotáciu príjerncovr bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluv)'
na samostatný bankový účet znadený na vedenie dotácie s číslom účtu
SK82 0200 0000 0038 56292059, ktorý je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a s. najneskôr
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou kapitálového transferu
v sume 30000,00 Eur (slovom' tridsaťtisíc a 00/100 Eur) na financovanie schválených kapitálových
výdavkov

2.4 PI íjemca sa zavazuje zabezpečiť spolufinancovame z vlastných alebo mých ako vel ejných
pt ostnedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov v súlade s § 4 ods 1 písm b) zákona
Č 526/2010 Z Z. Zároveň sa pr íjernca zavazuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume
ako Je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí reahzáciu stanovených cieľov v Žiadosti
(schváleného projektu).

2.5 DotáCIUmôže príjemca použiť na úhradu výdavkov s účelovým určením v rozpočtovom roku
v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Kapitálové výdavky poskytnuté príjemcovi ako kapitálový
ti ansfei môže pOUŽIť na určený účel ~ v nasledujúcich štyroch rozpočtových tokoch po roku
poskytnutia a to najneskôr do 31 12 2023.

26 PI íjernca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo
bolo zrozumtteľné, spt ávne, pr eukázateľné a úplné podľa ustanovení § 8 zákona č 431/2002 Z z
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 431/2002 Z z")

2.7. Príjemca bene na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálových výdavkov
zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom Č. 431/2002 Z z. a platnými postupmi
účtovania Príjemca v SÚVislostiso skutočnosťou, že dotáciu požaduje na výstavbu požiarnej
zbiojmce vyhlasuje, že užíva na základe nájomnej zmluvy č. 340/2002/2 zo dňa 10.12 2002
pozemok parc č 1/1, registra "C", o výmere 1077 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvone
v K Ú Mikšová, obec Bytča, okres Bytča, zapísanom na LV Č. 10, na ktorom bude postavená stavba
požiarnej zbiojmce (ďalej len "stavba") a ktorá bude v Jeho vlastníctve a užívaní
Príjemca sa zároveň zavazuje, že
a) nezmení právo užívania k uvedenému pozemku od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby, a že nezmení vlastnícke právo



ani Iné pt ávo k stavbe až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby a vydania
rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať stavbu,
b) po dobu 10 I okovod dokončenia stavby apo dobu 10 rokov od vydania rozhodnutia (vyjadrenia)
umožňujúceho užívame stavby, že bude udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo
nebezpečenstvo technických a hygiemckých závad, aby nedochádzalo k Jej znehodnotemu
alebo ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa čo najviac predÍžila jej užívateľnosť a nevznikla príčina
na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby,
c) dokončená stavba bude užívaná na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej
po dobu 10 rokov od dokončenia stavby apo dobu 10 rokov plynúcej od účmnosti vyššie uvedeného
rozhodnutra, ktoré je právnou podrmenkou pre používanie stavby

2.8. Príjemca sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi v termíne do 31. 1 nasledujúceho rozpočtového
roka samostatne za každý rozpočtový rok až do vyčerpania dotácie Jej finančné vyhodnotenie
vypracované podľa prílohy č 2 tejto zmluvy

29. Pi íjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi v jednom vyhotovení vecné a finančné
vyhodnotenie poskytnutej dotácie vypi acované podľa prílohy č 2 tejto zmluvy v termíne do
30 dní od vyčei parua dotácie, najneskôr do 31 12 príslušného rozpočtového roka, na adresu
uvedenú v čl l bod 1.5 tejto zmluvy. Za správnosť predloženého vecného a finančného
vyhodnotenia zodpovedá štatutár ny orgán pl íjemcu Vo vecnom a finančnom vyhodnotení,
podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu, Je piíjemca povinný uviesť.
a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie.
b) názov účelu dotácie,
c) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal,
d) výšku použitých peňažných prostnedkov z dotácie v členení podľa prílohy č l,
e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich poukázania na účet poskytovateľa,
f) výšku VI átených peňažných prostnedkov z poskytnutej dotácie a dátum poukázarna vrátených
peňažných pt ostn edkov poskytovateľovi,
g) písomnú inforrnácru o preukázateľne vynaložených výdavkoch hradených z poskytnutej dotácie
podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre názov príjemcu, účel dotácie, mterné číslo
účtovného dokladu, t J číslo dokladu pod ktorým Je výdavok v účtovnej evrdencii zaevidovaný
(v peňažnom denníku, alebo knihe pnjatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného
dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového
pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba
zrealizovaná bankou podľa VÝPIS z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným
dokladom), vecný pOpIS výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku, kópie
faktúr a SÚplSOV vykonaných prác,
h) čestné vyhlásenie príjemcu, že dotácia bola čel pan á v súlade s podrruenkarru tejto zmluvy,
že bola vyčei paná v poskytnutej výške, ak me, že nevyčerpaná časť dotácie bola vrátená
na pl íslušný účet poskytovateľa (Y pr ípade predložerna vyhlásenia príjemcu na samostatnom liste
musí byť než opatrené pečiatkou a podpísané štatutárnym zástupcom prijemcu),
i) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných prostnedkov
na spolufinancovanie (ďalej len .zdroje "spolufinancovama") z celkových výdavkov žiadosti
(projektu), písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch uhradených zo zdrojov
spolufinancovama z celkových výdavkov žiadosti (projektu), podpísanú štatutárnym orgánom
príjemcu v štruktúre' názov pr íjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. J číslo
dokladu pod ktorým Je výdavok v účtovnej evidencri zaevidovaný (v peňažnom denníku,
alebo kruhe pnjatých faktúr), číslo externého (onginálneho) účtovného dokladu (vanabrlný symbol
faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum
skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa VÝPISU
z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladmčnýrn dokladom), vecný popis výdavku,
dodávateľ plnenia. skutočne uhradená suma výdavku,
J) spôsob mforrnovarna verejnosti o finančnej podpore výstupov aktrvít, čmnosti, projektov
podpor ených Ministerstvom vnútra SR,
k) fotodokumentácia zachytávajúca stav pred zahájením projektu a po Jeho dokončení



2 lOV prípade, že príjemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá Zistí,
že dotáciu nepoužije do konca rozpočtového roka Z dôvodu nerealizácie projektu, je povinný
bezodkladne oznámiť poskytovateľov: sumu nepoužitých finančných prostriedkov a vrátiť
Ich na výdavkový rozpočtový účet číslo SK78 8180 0000 0070 0018 0023 vedený v Štátnej
pokladnici, kód banky 8180, najneskôr však do 10 decembra príslušného rozpočtového roka
V príkaze na úhradu nevyčerpaných finančných prostnedkov použije príjemca variabilný symbol
totožný s vauabilným symbolom, pod ktorým dotáciu pnjal, do správy pre prijímatel'a uvedie.
"vratka_dotacie_RRRR" (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Avízo
o vrátení nepoužitých finančných prostnedkov zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresy
dotacie@mmv.sk a dotaciaphz@mmv sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podl'a
kto: ého sa platba Identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné
prostriedky vracia.

2.11 Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, ktorého spôsob a termín U1ČUje poskytovateľ na základe Pokynu Ministerstva financií
Slovenskej I epubliky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok
pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie,
podnikatel'ské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boh poskytnuté
prostriedky zo štátneho rozpočtu

2.12. Po ukončení rozpočtového loka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do termínu
na odvod nepoužitých finančných pi ostnedkov určeného poskytovatel'om, príjemca dotácie
bezodkladne oznámi a vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania
na bankový účet cudzích pi ostnedkov poskytovatel'a číslo SK56 8180 0000 0070 0018 0031
vedený v Štátnej pokladruci, kód banky 8180, s použitím vanabilného symbolu totožného
s vanabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie
"vratka_dotacle_RRRR" (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal)
Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak Ich suma nepresiahne 5 eur (slovom' pať eur) Avízo
o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zo zúčtovania príjemca zašle poskytovateľovi
len elektromcky na adresy dotacJe@mmv sk a dotaciaphz@minv sk Avízo musí obsahovať
vanabilný symbol, podľa ktorého sa platba idenufikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov
subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia

2.13 Príjemca je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľov: finančné prostnedky získané z výnosov
z poskytnutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu
SK45 8180 0000 0070 0017 9938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím
variabtlného symbolu totožného s vanabilnýrn symbolom pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre
prijímatel'a uvedie "vynos_dotacle_RRRR" (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca
prijal), najneskô: so zúčtovaním dotácie Avízo o poukázaní platby predloží príjemca
poskytovateľov: len elektronicky na adr esy dotacie@mmv sk a dotaciaphz@mmv sk.

2.14 Príjemca zodpovedá za hospodáieme s poskytnutou dotáciou a Je povinný pri Jej používaní
zachovávať hospodár nosť, efektívnosť a účelnosť J ej použrtia. Za hospodárenie s poskytnutou
dotáciou zodpovedá štatutái ny orgán príjemcu

2.15. Príjemca bene na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona Č. 523/2004 Z. z Zároveň
sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky platné právne
predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostnedkami štátneho rozpočtu.

2.16. Pi íjernca sa zavazuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne záväznými
právnyrm predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie



2.17. Poskytovateľ je oprávnený kedykol'vek kontrolou prevenť správnosť vynakladania dotácie
u príjemcu Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovatel', Mnusterstvo financií
Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne závaznýrm právnymi predpismi
Štátne orgány na výkon kontroly spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými predpismi l).

2.18. Príjemca sa zavazuje bezodkladne oznármť poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov
a zároveň predkladať účtovné výkazy za obdobie čerparna dotácie

2 19. PI íjernca vyhlasuje, že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá iná dotácia
zo štátneho rozpočtu, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona Č. 526/20 lOZ z

2.20. O finančnej podpore projektu poskytnutej Mmisterstvorn vnútra Slovenskej republiky príjemca
oboznámi verejnosť inštaláciou trvalej vysvetľujúce] tabule zhotovenej podľa prílohy č 3 tejto
zmluvy

2.21. Príjemca sa zaväzuje pd plnení tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek súčinnosť požadovanú
poskytovateľ om

222. Príjemca v súlade s § 8a) ods 4 písm. h) a § 19 ods. 16 zákona č 523/2004 Z z vyhlasuje,
že me je pat tnerom verejného sektora podľa zákona Č. 315/2016 Z z o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č 38/2017 Z. z , ktorým sa doplňa
zákon č 315/2016 Z z o registri partnerov verej ného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č 315/2016 Z. z")

Článok III
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

3 1 Ak poskytovateľ Zistí, že príjemca porušrl zmluvu tým, že poskytnutú dotáciu použil neoprávnene,
alebo neopi ávnene zadržal, je príjemca povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu odviesť
na účet, ktorý mu určí a písomne oznámi poskytovateľ Obdobne v prípade porušenia povinností
ustanovených v čl. II v bode 27 tejto zmluvy je príjemca dotácie povinný dotáciu v plnej výške
vrátiť Pn porušení zmluvných podmienok sa postupuje podľa § 31 zákona
č 523/2004 Z z

3 2. PI íjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia
zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem dotácie poskytnutej podľa
§ 2 písm c) zákona Č. 526/2010 Z. z

3.3 Pifjemca sa zavazuje, že poskytnutú dotáciu vráti ak počas trvania zmluvného vzťahu došlo
k POl ušeruu podmienok stanovených v zákone Č. 315/2016 Z z

Článok IV
Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu je možné zrušiť.
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy,

ak Zistí, že pt íjemca porušil akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú dôvody

I 'Zákon č 357/20 IS Z z. o finančnej konti ole a audite a o zmene a doplnení ruektorých zákonov
Zákon Národnej lady Slovenskej republiky č 39/1993 Z z o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej
republiky v znení neskorších prepisov
Zákon Národnej lady Slovenskej republiky Č 10/1996 Z z o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov.



poskytnutia finančných pr ostnedkov uvedené v tejto zmluve Odstúpenie od zmluvy
Je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy prijemcovi.

Článolí V
Záverečné ustanovenia

5.I. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31 12.2023 s tým, že závazky príjemcu uvedené
v čl IItejto zmluvy zostávajú platné I po skončení platnostt tejto zmluvy.

5.2. Túto zmluvu je možné menit' iba písomnými a očíslovanými dodatkami,
ktoré sa po Ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčast'ou tejto
zmluvy

5 3 Právne vzt'ahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona
Č. 523/2004 Z z, zákona Č. 526/20 lOZ z., Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných na území SR.

5 4. Táto zmluvaj e vyhotovená v troch (3) vyhotoveruach s platnost'ou onginálu, z ktorých poskytovatel'
obdrží dve (2) vyhotovenia a príjemca jedno (l) vyhotovenie.

5.5. Neoddelttel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú:
Príloha č 1 - Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie,
Príloha č l 1 - Špecifikácia dotácie,
Príloha č 2 - Finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie,
Príloha Č. 3 - VZOI trvalo vysvetľujúce] tabule

5.6. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu obidvorrn zmluvnými stranami a účinnost'
deň nasledujúci po Jej zverejnení v Centrálnom iegistn zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády
SR. Zmluvu zverejní poskytovatel'

57. Zmluvné strany vyhlasujú, že SI túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumelt a na znak súhlasu
JU podpisujú

Bratislava, dňa
') .
L "\ 2 S _In. ~'~1Bytča, dňa ~~. ~:._!J

plk. Ing. Pavol Nereča
prezident

Hasičského a záchranného zboru

-.
-- )

I
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PČ Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie Vecný poprs Výdavky spolu v Eur
,

Dotácia na kapitálové výd.lVky*/ (mvesnčna dotácia a zároveň kategóna 700) Spolu 30000,001

i

l reahzacia stavieb a Ich technického zhodnotenia 717001 30000,001

2 !

3

4

5 nadobudnutie nehnuteľnosti

Výdavky financované z dotácie (kategória 700) 30000,00

*/ Uplne znenie Metodickeho usmernenia Mmisterstva financu Slovenskej republiky k č MF/O 10 I 75/2004-42 zo dňa 8 decembra 2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikacu rozpočtovej klasifikacre (metodicke usmernenie sa uplatni prvykrat na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020)
Vyhlasujem, že uvedene udaje su pravdive, presne a uplne

V 2 r- ;v1l.;, '1~"'1~ -u'1:- .' ,LH <"
l'

._- ....•~-~- -~ ~

Meno a pnezvisko, odtlačok pečiatky a podpis šiat organu
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Príloha Č. 1.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE



.EKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba

M3Sto Bytča

DVJjg.31 :1::_ ~,1I:<3J',"
Novostavba dvojqar aže DZHO MlkJso'/ii

Ing Slavomír Sabol

Miroslav Holeš

Nak'ady Z rozpočto«
Ostaíne II :'\:2d", zo súnrnnáno iJstu

Cena bez DPH

iCena S DPH

Projektant

\,,

v EUR 

--~- -~-----~----
Obl"H:lflávatel'

Spracovateľ

-
Zhotoviteľ

27499,52
0,00

27499,52

32 999,42

/~~., -,

"$' tr .••,., '\:\

111 €NEK~ '\\

; MIroslav Holeš l
\. 008IbIaia.~ j
'.\. - w. e, llIM!dČenia - l:
'-,~ AA-052 '!r~"

·'·~.to..~'···..... " .



<EKAPIľULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

!

Kod

, ,

Novostavb a dVOj93ráže DlHO Mlk§ová

Mesto Bytéa

POPIS Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

,4".

l, o (1



KRycí LIST ROZPOČTU

Dvojgaráž

Mrkš ová 20 6 2019

Mesto Bytča

o
O

Ing Slavorrur Sabol

Miroslav Holeš

Náklady z rozpočtu
Ostatne

27499,52
0,00

499,52Cena bez DPH

r~-~--~-------~-------- --~-~---------~ ------------- - - -
I Cena s DPH v EUR 32 999,42L ~ ~~ ~ __~ ~ ~ _

Zhotovtteľ
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Dvojqaráž

Mikšova

Mesto Bytča

Kod dielu - POpiS

z rozpočtu

5 - Komumkacie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osaderno

8 - Rurove vedenie

PSV

721 - Zoravotec'm.ka - vnútorna kanalizácia

7h4 - K')nštrukcle klarnptarske

7G7 - Konstrukcro doplnkovo kovové

Ivl - Prace a dodávky M

konštrukcu

21 ·[1,1 - Elekvornontaže

46-M - Zemne prace pn extr mont prácach

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

03T - Ostatne

20 6 2019

ing Slavornrr
Sabol
Miroslav Holeš

Cena celkom [EUR]

111

257057

1 73212

12054

1 07323

2266,6:)

1 0::':9,72

1 43621

947,67

2 946,49

8940

662,2>2

2 19427

13 166,11

1170749

48556

21ú 26

210,26

o



~

~-

,<OZPOČET

/
(

Dvojqaráž

Mlkšova 20 6 2019

Mesto Bytča Ing SI avom ir

Sabol

Miroslav Ho!e3

P Ty Kód POPIS MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom
Č p [EUR]

Z

Práce a HSV 1 A ~ ~'P l',

l' Zem ne práce L ~~, c,

K 122201101 Odkopavka a prekopávka nezapažena v m3 49,875 4,64 231,.12horn Ine 3, do 100 m3
2 K 122201109 Pnplatok k cenam za lepivost' horruny 3 m3 49,875 0,76 3791

J K 131201101 Vykop nezapaženej Jamy v horn Ine 3, do 100 m3 8,000 7,79 62,32m3
4 K 131201109 Pnplatok za lepwost' horruny 3 m3 8,000 0,67 5,36

5 K 132201101 Vykop ryhy do šrrky 600 mrn v horn 3 do 100 m3 10,500 20,90 219,45rn3
6 K 132201109 Prrplatok k cene za leprvosť hornmy 3 m3 10,500 5,92 62,16

7 K 132201201 Vykop ryhy šrrky 600-2000rnm horn 3 do m3 33,520 12,87 431,40100m3
8 K 132201209 Pnplatok k cenam za leprvosť v horn Ine 3 m3 33,520 0,72 24,13

9 K 162201101 Vodo rovne prerruestnerue vykopku z hornmy m3 90736 1,10 99,811-4 do 20m
Vodorovne prerruestnerue vykopku po

10 K 162501122 spevnenej ceste z hormny tr 1-4, nad 100 do m3 56,527 2,74 154,88
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

11 K 167101101 Nakladanie neul'ahnuteho vykopku z hornin m3 45,368 5,63 255,42tr 1-4 do 100 m3
Uloženie syparuny do nasypu sudržnej

12 K 171101103 horruny s mierou zhutnerna nad 96 do 100 % m3 19,608 1,68 3294
podľa Proctor-Standard

13 K 171101121 Uloženie syparuny do nasypu nesudržnych m3 2,000 1,98 3,96karnerustych horrun

14- f1'f 58:? 13t)9{~O(J Kemeruvo režene hrube Irekcte 32-63 STN EN 3,600 11 02 .396713242 + A 1

15 K 171201202 Uloženie syparuny na skladky nad 100 do m3 56,527 0,58 32,791000 m3

16 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a karneruvo 94,400 3,82 36061(17 05) ostatne

17 K 174101001 Zasyp sypanrncu so zhutnerurn jarn, šach let, m3 25760 2,81 72,39ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

18 K 175101101 Obsyp potrubia sypanmou z vhodnych hornin m3 13,408 12,30 164921 až 4 bez prehoderua sypanmy
1" f' :56 ~ ; "'102(,F./)

Kemeruvc iežen« tuube Irekc-e 4-8 S Th! EN 2-+ 13J to.o: 24:) (lJn
1!212 + Aí

20 K 181101102 Uprava plane v zarezoch v horrune 1-4 so m2 100,000 0,36 36,00zhutnerum

II L Zakladarue ',.,r \
I ) .: -:

MUrivo zakladovych pasov (m3) z betonovych
21 K 274271304 debruacrch tvaroviek 50x40x25 s betonovou m3 5,920 138,85 821 99

vyplňou C 16/20 hr 400 mm
22 K 274313611 Beton zakladovych pasov, prosty tr C 16/20 m3 9,000 77,78 70002
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23 K 274361825

24 K 451572111

25 K 564851111

26 K 596911161

28 K 631315761

29 K 631316111

30 K 631319155

31 K 631319175

32 K 631362442

33 K 631571003

D

34 K 871326026

Kod POpiS

Vystuž pre munvo zakladovych pasov z
betonovych debruacich tvaroviek s betónovou
vyplňou z ocele 10505

Lôžko pod potrubie stoky a drobne objekty, v
otvorenom vykope z karneruva drobneho m3
ťaženeho 0-4 mm

Podklad zo štrkodrvmy s rozprestretrm a
zhutnerurn, po zhutneru hr 150 mm
Kladenie betónovej zarnkovej dlažby
komurukacu pre pešrch hr 80 mm pre pešich
do 50 m2 so znaderum lôžka z karneruva hr
30 mm
ineib« oetonove zam:':o';a, rozmer
'::():}y100x80 nl((i sivá

osaoerue
Mazaruna zbetonu prosteho (m3) tr C 35/45
hr nad 120 do 240 mm
Povrchova uprava vsypovou zmesou -
pancierové podlahy, cementovou, stredne
ťažka prevádzka, hr vsypu 2 mm
Pnplatok za prehlad povrchu betónovej
mazaruny min tr C 8/10 oceľ hlad hr 120-
240 mm
Pnplatok za strhnutie povrchu mazaruny latau
pre hr obidvoch vrstiev mazaruny nad 120 do
240 mm
Vystuž mazarun z betonov (z karneruva) a z
I'ahkych betonov zo sietí KARl, pnemer drôtu
8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie
podkladu)

Rurove vedenie
Montaž kanailzačného PVC-U potrubia
hladkeho plnostenneho DN 160

'" l, I 2':;f~! !1),";2f)'j(l Ruie keneuzečne PVC-U glavltačna, hladká
- SNB - KG, SW - plnos/enna DN 160 dl 3 m

877326004 Montaž kanahzačného PVC-U kolena DN 160

J1 :vl 286510004400 KoI9no_PVC-U DN 160x45° hladka pre
gravltacnu keneltzeau KG potrubia

J8 {vl 286510004600 Koleno ;VC-U DN 160x87' hladka pre
gf3\!it3cnu kanaltzaclU KG potrubia
Osadenie železobetonoveho dielca pre šachty,
skruž rovná alebo prechodova TZS

36 V

39 K 894411311

Koous 100-63/58/9 KPS pre kanAllzačnu
-J, pJ; f.0224r;C" 1400 secnlu Dt» 1000, ur stenv 90 mm, rozmer

1(1)Ox625<580 mm
Sk, dŽ vyšky 500 rnm 10G/50/9 Vd k3nal!začnu

41 ,11 (;9224,)0(/ 1 71)r) s'<;hlu DN 1000, hr steny 90 mm iozruer
IOOOx500,<90 mm
Skruž vyšky 1000 mm 100/100/9 p.e

42 IiA 592240001900 kenettiečnu secntu DIV 1000, hr steny 90 pm
rozmer 1 OOCJ'd 000/90 mm
Ela::,!o((lf)rovc tesnen.e EMT DN -;UUO {Jr9

IJ ii l 5&2?d0004 ':00 spojetue S3UWJv'ych die/ov Aanallzač/'eJ
D'J ioco
Montáž revrznej šachty z PVC, DN 400/160
(DN šachty/DN patr ved), tlak 12,5 t, hl 850
do 1200 mm

" ," I &" <, (' l i ""C' ,ŠawtO'/i'9 cf,'o ouetočne 4uO x DN 16J ra
;:. <IJI' l,) I ,,',- I rd&dAL' sectuov» t ut t : pp

f,: A ''''1 Vj '410() vlnovcove sectuove rura kanalizačna BA sie
.."00" (j,f.." } 400 U/žh.A 2 m pp

44 f< 894431131

MJ Množstvo J cena [EUR)

0296 70984

3352 35,96

m2 36,000 4,29

m2 36,000 11,65

m2 13 SO

m3 9,563 105,17

m2 63,750 4,98

m3 9,563 7,98

m3 9,563 2,43

m2 63,750

m3 13,072 39,68

m 41,900 0,52

ks 23 14

3,12ks

14,246

8,000

4,000kS 

ks 4 ono
ks 37,783,000

ks 57871000

1,000 3902

ks ro 571 OOc'

2000

ks 28,132,000

200U 2942

1000

Cena celkom
[EUR)

210,11

120,54

073 23

154,44

419,40

-19939

226660

1 005,74

317,48

76,31

23,24

5,10 325,13

518,70

02972

21,79

32965

24,96

339 1356

414 16 Sf)

113,34

57,87

3902

557 i 1,1/1

56,26

4"; ! 3
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/ Ty
Č P Kod POPIS

j.._J()I-<J:I( )-\ JC) na \ /Iil-J,/CU <..1 38CQfc'/"
40ľ

Osadenie poklopu hatmoveho a oceloveho
vratane ramu hmotn do 50 kg,LS K 899101111

9

SU K 916361112

52 K 918101112

53 K 941955002

54 K 952901111

55 K 959941132

ľ,

56 K 998011002

l::' PSV

o 721

57 K 721242120

764

58 K 764352423

59 K 764359412

60 K 764454453

61 K 767658113

62 K 767658121

63 K 767658125

54 1,,1 553437155000

65 K 998767201

[ 43-M

66 K 430841101

(7 lV! 1353íO00530C

68 K 430843001

C's:atne kor.šnukc)é a p: aC'2-burar: e
Osadenie cestneho obrubruka betonoveho
ležateho do lôžka zbetonu prostého tr C
16/20 s bočnou oporou
O{jrub!"~ cest/l} iv s» Ir t 000, ! O,)x20J rru»,
SKOSSi/1e 15/15 trrr

Lôžko pod obrubruky, krajruky alebo obruby z
dlažob kociek zbetonu prosteho tr C 16/20
Lešenie ľahke pracovne pomocne s výškou
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
Vyčistenie budov pn vyške podlaži do 4m
Chermcka kotva s kotevnym svorntkorn
tesnena chemickou ampulkou do betonu, ŽB,
kameňa, s vyvrtan Im otvoru M 16/45/190 mm

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy JKSO 801,
803,812 zvisla konštr z tehál.tvarruc.z kovu
vyšky do 12 m

Práce a dodávky PSV

Zdravotechmka ~ vnútorne kanahzacia
Lapač strešných splaverun plastovy
uruverzalny priamy 300x155/11 O

Konstrukcie klam p.arske
Žľaby z pozmkovaneho farbeneho PZf plechu,
pododkvapove polkruhove r š 250 mm
Kotlrk korucky z pozmkovaneho farbeneho PZf
plechu, pre rury s priemerom od 100 do 125
mm
Zvodove rúry z pozmkovaneho farbeneho PZf
plechu, kruhove priemer 100 mm

Konstrukcie doplnkové kovové
Montaž vrat sekčnych sklopnych pod strop
plochy nad 9 do 13 m2
Montáž vrat sekčnych - kľučky so zamkom

Montaž vrat sekčnych - elektnckeho pohonu
Garažové sekcsonelne vrete 3000x3100 rn.r:
voäoiovne rebrovane - vo vyhotoveni podla
vvptsu konšuukcn
Presun hmôt pre kovové stavebne doplnkove
konštrukcie v objektoch vyšky do 6 m

Práce a

1\1ontazocelovych konstrukcn
Krytina strechy vo v do 15 m pnchytena
zavitorez skrutkami 0,8 mm,hmot 5,67 kg/m
Plech tiepezov» pozInkovany T 12 1125x12
mm le3kJy polveste« 25jJ hr O 75 mm
Oplechovarue stien skrutkovane vo vyške do
15 m, 0,8 mm, hmot 5,67 kg/m

" -t "CC }/"{'f'I6" u' Ploch trepozovv oozmkoveriy T 12 1125x12
!,' I~I "OJ J" JU I 2~ h 071"mn' po yoster ')jJ C 'ci mm

Montaž rôznych dielov OK - druha cenova
knvka do 5 000 kg vratane70 K 430862005

MJ Množstvo J cena [EUR]

I ;: !J, )

ks 1,000 778

III 36,000 10,05

m3 1,080 83,00

m2 101 670

57,510

299

m2 3,23

ks 60,000 5,68

148,074 6,40

ks 4,000 22,35

m 16,400 20,94

ks 4,000 19,52

m 12,000 20,11

ks 2,000

2,000

2,000

152,93

290

20,14

ks

ks

1<,s 2,000 91" 3S

% 21,74 7

m2 68,060 14,45

m2 78269

m2 79700 26,53

87670

kg ###

0,90

744

0,26

Cena celkom
[EUR]

772

361,80

113!J,7G

340,80

9476ť

94767

2

8~) 4C

89,40

34342

7808

241 32

305,86

580

4028

19,57

13 í 11

11 !l,

98347

2 114,44

650 OO



P Ty
Č P Kod

_'; ;\,

72 K 210010045

POpiS

,)1<

Rurka eíektromštatačna ohybna kovova typ
2436 "Kopex" uložena pevne

7J Ivl :<451100u3éJ('(1 Ruric: obvbne v/pila PVC-U FX ot; C,]

Rozvadzač PR74 K 210193061

76 K 210220001

75 rVI 35714u000100 C(0zIlA(JZa( nestenn, ccetoptecbovy Ni\;
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt
zvodovy 0 8-10

78 K 210220021 Uzernňovacie vedenie v zemi FeZn vratane
zolacre spojov O 10 mm

; ') Iv1 ?;j.;; íOl'5.ji)()O Or'51 tneskozvodovy FeZn, d 1C /rlm

Podpery vedenia FeZn na plechove strechy
PV23-2480 K 210220104

82 K 210220242

(<1 ,', 1 3'S44100T!300 Podpet o vederue FeZn na p/ecnove
oznecetue PV 23
Svorka FeZn rozpojovacia RS

24 K 210220243 Svorka FeZn spojovacie SS

a:; lv! ,,5.J";'1(.I0C3..JOO Svorke FeZn spojoveae oznečerue SS 2
skrutky s ontoisou

86 K 210220250 Svorka FeZn uruverzalna SU, SU A-S

87 !vi 354410005800 Svorka FeZn uruverzetne oznečeme SU

88 K 210220260 Ochranny uholník FeZn OU

89 !VI 35,1410053300 Uholntk ochranny FeZn oznečente OU 17m
Držiak ochranneho uholruka FeZn DU-Z,D a
DOU90 K 210220261

92 K 210220280

si 1 fi'l '35441CnS4'JOO DrŽiak FeZn ochrenret-o uholníka ul1IVe'Zallly ks
" vrutom oznecente DOU vr 3
Uzernňovacia tyč FeZn ZT

94 K 210800147

:"" iiA 354'iIOC'S'iU)Q Tyc uzenmovecie FeZn oznečotue ZT 1,5 m
Kabel medeny uloženy pevne CYKY 450/750
V 3x2,5

96 K 210800123

Si5 l\tl 341110000800 r ebe! medeny CYKY 3x2,5 mm2
Kabel medeny uložený voľne CYKY 450/750 V
5x10

" 1'11 34'1!I),iDl3C(J Kabell"'Jedeny CYKY 5x10 mm2

98 K 460200163

99 K 460420022

1 ()e,:

Zemné práce pn extr mont pracach
Hlberue káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80
cm hlbokej, v zerrune triedy 3
Zriadenie, alebo rekonšt kabloveho lôžka z
piesku bez zakrytia, v ryhe šu do 65 cm,
hrubky vrstvy 10 cm

iv! 585110i)()0300 JN/lla vepencove frak.(',2 0-4 nim
Rozvinutie a uloženie vystražnej folie z PVC
do ryhy, širka 33 cm101 K 460490012

103 K 460560163

104 K 460620013

Ručny zasyp nezap káblovej ryhy bez zhutn
zernmy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zernme m
tr 3
Proviz uprava terenu V zernme tr 3, aby
nerovnosti terenu neboli vačšie ako 2 cm od m2
vodor hladiny

zúčtovacie sadzby

OSTatne
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MJ Množstvo J cena [EUR]

m 4000

rr <1200
ks

ks

1 000 75,05

1001'

m 40,000

_JO 000

m 8,000

8000

20,000

Kg 

ks

ks 20 ooo cl 43

ks 4,000

4,000
4,000

ks

ks

ks 4000

i<s

ks

8,000

8000

4,000

4000

1,45

049
8,80

399

3,98

ks

ks

ks 8000

8000 102

11,77

10 75
m
As

8,000

8000

m 20,000

m 21,000

m 50,000

52500m

m 50,000

m 46,000

m

478";

50,000

12 11

nl 52500

50,000

50000

Cena celkom
[EUR]

Ó 7~\5 Oi)

073 (JG

1,42 568

75,05

1,86 74,40

1,08 4320

1,18

1 08

1,24

9,44

24,80

1,45

047
1,45

5,80

1,88

5,80

037 1,48

11,60

3,92

35,20

15,96

31,84

0,67

055

0,78

345

8,16

94,16

8R OO

13,40

1'! 55

39,00

181,13

4,51

485,56

225,50

1,13 51,98

5793

0,23 11,50

006 3,15

1,70 85 OO

1,01 50,50

2 0,26

210,26



? Ty Kod
Č p

I 105 K HZS000111

106 K HZS000112

1117 K HZS000113

r

POpIS Mj Množstvo j cena [EUR! Cena celkom
[EUR]

Revrzie hod 8,000 16,00 128,01)
Praca montera pn odpoj8nl/zapojenl do siete hod 2,000 1371 27 -1-2Monlažne prace v rozvadzači hod 4000 13,71 5484



"
Vecné a finančné vyhodnotenie projektu za rok ..

Pr_l.!!matel'.

Číslo zmlu\'y"

Poskytnuta Fakturovaná Spolu- Nevyčerpaná Dátum odvodu Výnosy z Da!um odvodu
IPč. Faktúra č Čerpaniedotácie ŠR - zostatok poskytnutej Poznamkadotacra suma financovanie dotácia zostatku do ŠR dotácie výnosu

a b c d =b· c e =a-. c f g h l

l 1/2019 x 25 000,00 EUR 25000,00 EUR 0,00 EUR x X x X X x
I

2 2/2019 x 8000,00 EUR 5000,00 EUR 3000,00 EUR x x x X x
stavebnepracezo stlpca"c" su zvyraznenev supise
vykonanych prac

3 x X X X " " X x X x X

4 x X X X x X X X X x X

Spolu 30000,00 EUR 33 000,00 EUR 30 000,00 EUR 3000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR X 0,00 EUR X

*/ Uplne znenie Metodrckeho usmernenia MInisterstva financu Slovenskej republiky k č MF/Ol O 175/2004-42 zo dňa 8 decembra 2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasrfikacn rozpočtovej klasrfikacie (metodicke usmernenie sa uplatni prvykrat na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020)

Vypracoval Podpis Č tel
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