
ZMLUVA O DIELO č. 1/7/2021 
uzatvorená podľa § 535 a nasl. zákona č, 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník") 
(ďalej aj ako„Zmluva")

ČI. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Pohronský Ruskov
Sídlo: Hlavná 92/74, 935 62 Pohronský Ruskov
Štatutárny zástupca: Ing. Ľudovít Nagy - starosta
IČO:
DIČ:

00307394
2021023675

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK51 5600 0000 00711448 9002
(ďalej aj ako „Objednávateľ"^ 

a

1.2 Zhotovitel':
Obchodné meno: 
Sídlo:

LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
SNP 55, 934 01 Levice

Registrácia: OR OS Nitra, oddiel: Sro, vl.č.: 10716/N
Štatutárny zástupca: 
IČO:

Ing. Gregor Horniak - konateľ 
36524735

IČ DPH: SK2020156226
DIČ:
Bankové spojenie:

2020156226
Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: SK28 5600 0000 0071 0307 3001
Tel.: 035/6312709
Email: le vsta v@ levsta v. sk
Zástupca vo veciach technických: Jozef Želiar, Juraj Petrovič 
a
Obchodné meno: Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Sídlo: Tatranská 3223/63, prev. SNP 56, 934 01 Levice
Registrácia: OÚ ŽR Levice, reg.č.: 402-6871
Štatutárny zástupca: ing. Jozef Horniak - majiteľ
IČO: 34278532
IČ DPH: SK1O2O378O51
DIČ: 1020378051
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK92 5600 0000 0071 5169 3002

(ďalej aj ako „Zhotovitel"')

(Objednávateľa Zhotovitel'ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany")

ČI. II 
PREAMBULA



2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stavebné práce - 
KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV", ktorého Výzva na predkladanie ponúk bola 
zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania(ďalej aj ako „Verejné obstarávanie"). V rámci 
Verejného obstarávania bol Zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a 
predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli 
uzatvoriť túto Zmluvu.

ČI. Hl 
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok 
podľa Zmluvy od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie nasledovného diela;„Stavebné 
práce - KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV"

S.l.lPredmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Predmetom 
zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.

Účelom stavby je rekonštrukcia objektu stavebne zachovanej budovy, pri hlavnej ceste v obci na 
komunitné účely. Situovanie a charakter objektu je uvažovaný po rekonštrukcii ako optimálne miesto 
na prevádzku komunitnej činnosti rôznych spolkov v obci. Objekt je v stave, ktorý pri optimalizácii 
technických a stavebných rekonštrukčných zásahoch bude slúžiť svojmu účelu. Po realizácii 
navrhnutých opatrení pôjde o Komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory a 
maximálnym vybavením komunitného centra v zmysle dokumentu Základné technické a priestorové 
parametre komunitných centier pre OP LZ 2014-2020.
Základné technické bilancie / plošné a bilancie /
Parcela: 5349 m2
Plocha riešeného pozemku, 716,00 m2
Plocha riešeného objektu 249 m2
Úžitková plocha : 264,98 m2
Ostatné plochy / terasa, rampa/ 27,44 m2
Objekt bude slúžiť na obecné účely pre aktivity rôznych komunít v obci, resp. blízkeho regiónu, ako 
komunitný objekt obce pre kultúrne a spoločenské podujatia. Prízemie stavby je navrhované pre 
reprezentačné, rokovacie a kultúrne účely, poschodie je navrhované ako zázemie komunitného 
objektu s administratívnym účelom a malá časť suterénu ako technická miestnosť na aktivity komunít 
v rámci pracovných zručností.

3.1.2 Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii ,dokumentoch dopĺňajúcich 
projektovú dokumentáciu ( odpoveď Objednávateľa/verejného obstarávateľa na žiadosti 
o vysvetlenie v rámci procesu verejného obstarávania )a výkaze výmer.

3.1.3Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať ním vypracované „Realizačné podklady" 
špecifikované v bode 3.1.3.1, ktoré predložil Objednávateľovi v lehote na poskytnutie 
súčinnosti v zmysle § 56 ZVO a zabezpečiť na vlastné náklady činnosti a dokumenty uvedené 
v bodoch 3.1.3.2 až 3.1.3.8:

3.1.3.1 Realizačné podklady, pozostávajú z:
a) Podrobného harmonogramu realizácie prác, v štruktúre a rozsahu zhodnom ako 

podrobný harmonogram realizácie prác, ktorý bol predložený v lehote na 
poskytnutie

súčinnosti v zmysle § 56 ZVO a so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka 
subdodávek oproti harmonogramu realizácie prác predloženému v lehote 
na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO,

(ďalej aj ako „Realizačné podklady")
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3.1.3.2 Realizačná projektová dokumentácia a dokumentácia skutočného vyhotovenia (d a f ej aj 
ako „DRS a DSV"), ktoré budú vypracované a dodané po zhotovení diela v písomnej a 
elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.3 Dodávka sprievodnej technickej dokumentácie (ďalej aj ako y,STD"), ktorá bude
obsahovať doklady potvrdzujúce pôvod a zhodu materiálov 
s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, certifikáty vyžadované platnými právnymi 
predpismi, doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúšok a doklady preukazujúce 
poskytnutie záruk na akékoľvek
a všetky súčasti diela vrátane vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčasť alebo 
príslušenstvo Diela (ďalej aj ako „Záručné listy"). STD bude vypracovaná a dodaná 
v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.4 Platný certifikát odbornej spôsobilosti firmy a zamestnancov na prácu so zatepľovacím 
materiálom alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ. Certifikát je povinný predložiť 
zhotoviteľ najneskôr 3 pracovné dni pred začatím prác so zatepľovacím 
materiálom.V prípade, že prácu so zatepľovacím materiálom bude realizovať zhotoviteľ 
prostredníctvom subdodávateľa, zhotoviteľ je povinný v lehote stanovenej v tomto 
bode predložiť platný certifikát alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ vydaný na 
subdodávateľa. V prípade straty platnosti certifikátu počas realizácie prác so 
zatepľovacím materiálom, je zhotoviteľ, resp. subdodávateľ povinný ho bezodkladne 
nahradiť novým certifikátom alebo dokladom o predĺžení platnosti.

3.1.3.5 Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu 
predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa. Doklady 
o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD.

3.1.3.6 Dočasné dopravné značenie - zriadenie, udržiavanie a prevádzkovanie počas celej doby 
realizácie diela, ak je to pre realizáciu diela relevantné.

3.1.3.7 Realizácia všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové skúšky, úradné 
skúšky, a podobne) a vydanie príslušného protokolu. Zhotoviteľ je povinný vykonať aj 
všetky skúšky, ktoré sú uvedené a vyplývajú z projektovej dokumentácie.

3.1.3.8 Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré 
ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky.

(ďalej spolu aj ako „Dielo" a s ohľadom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch 
k Verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto Zmluva, zabezpečí realizáciu Diela 
oceneného Zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej 
dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej 
dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že 
odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich 
vykonávať na svoje náklady.

3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že
3.3.1 je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania 

podmienok dohodnutých v Zmluve a v jej prílohách.
3.3.2 sa s odbornou starostlivosťou úplne oboznámil s projektovou dokumentáciou 

na realizáciu Diela, pričom táto dokumentácia nemá akékoľvek vady, ktoré by bránili 
realizácii Diela a je možné podľa nej riadne Dielo zhotoviť;

3.3.3 disponuje dostatočnými kapacitami na riadnu a včasnú realizáciu Diela podľa tejto 
Zmluvy a je schopný Dielo v súlade so Zmluvou riadne a včas zhotoviť za cenu 
dohodnutú podľa tejto Zmluvy bez akéhokoľvek navýšenia;

3.3.4 veci dodané Zhotoviteľom na zhotovenie Diela nie sú a ani v čase zhotovenia Diela 
nebudú zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby, najmä vlastníckym právom, 
záložným právom alebo predkupným právom, takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase 
zhotovenia Diela nebudú prenajaté tretej osobe, pričom nakladanie s takýmito vecami 
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nebude v čase realizácie Diela obmedzené právnym predpisom alebo rozhodnutím 
orgánu verejnej moci,

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť výlučne 
Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej 
dokumentácii a rozpočtu príde výlučne v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane taká zmena 
okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení 
odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy.

3.5 Objednávateľ je oprávnený určiť pred začatím zhotovovania Diela, či sa Dielo vykoná v celku 
alebo sa vykoná iba jeho časť.

ČI. IV 
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou 
zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

a/ platiteľ DPH:
Cena bez DPH 179.430,91 €, slovom: Jednostosedemdesiatdeväťtisícštyristotridsať 91/100 Eur,
DPH 20% 35.886,18 €, slovom: Tridsaťpäťtisícosemstoosemdesiatšesť 18/100 Eur,
Cena s DPH 215.317,09 €, slovom: Dvestopätnásťtisíctristosedemnásť 09/100 Eur

b/ neplátca-DPH:-
Cenacelkom.........................  ,- C, slovom....... ...........-r......... -.......... .................r.................. .-Euf:
(nchodiace-sa ueMdzač prečiarkne}

(ďalej aj ako „Cena").

4.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom 
rozpočte podľa objektov včlenení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi 
najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS Excel alebo v jeho 
ekvivalente) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v elektronickej verzii 
(formát MS Excel alebo jeho ekvivalente) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde 
počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň 
položiek,
t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer.

4.3 Výkaz výmer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany berú 
na vedomie, že výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú 
nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné 
v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením záväzkov 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä materiál, prepravné, vybudovanie, prevádzku a údržbu 
zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby, likvidácie odpadu vzniknutého činnosťou 
Zhotoviteľa, náklady na úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa 
projektovej dokumentácie, resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného 
značenia, nákladov na geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania. 
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náklady na pracovnú silu a náklady na poskytnutie súvisiacich služieb, poisťovacie náklady, dane 
(okrem DPH) a clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, 
správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci a cena dokumentácie, 
ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela, resp. Jeho časti alebo s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a 
dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí Zhotoviteľ a sú tiež súčasťou Ceny

4.5 K zmene ceny Diela môže prísť;
4.5.1 V prípad, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne 

vykonaných prác.
4.5.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli 

uvedené vo výkaze výmer.
4.5.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo 

zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.
4.5.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov 

na zhotovenie Diela.
4.5.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH.

4.6 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami 
Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný projektant 
stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje 
Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:

4.6.1 rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, Cenu 
podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
4.6.3 odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
4.6.4 sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,
4.6.5 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne).

4.7 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien 
a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné 
použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky 
a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:

4.7.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
4.7.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.

4.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela 
Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti neodsúhlasené 
s odôvodnením do 10 dní odo dňa ich obdržania.

4.9 Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia Cenu Diela, 
nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený 
fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Objednávateľom,

4.10 Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých 
v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý 
posúdi Objednávateľ.

4.11 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, 
bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných práce.
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4.12 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného 
dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez 
podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok 
platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.

4.13 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade 
s§ 18 zákona č. 343/2015Z.Z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní").

ČI. V
PLATOBNE PODMIENKY, VÝKONOVÁ ZÁRUKA

5.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú 
obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:

a) Číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, 

DIČ, IČ DPH,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum vystavenia faktúry,
e) dátum dodania predmetu plnenia,
f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú 

fakturovanú časť Diela,
i) názov projektu „Stavebné práce - KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV"
j) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a včlenení suma v EUR bez DPH, výška 

DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
k) výšku výkonovej záruky,
l) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných 
prác a to nasledovným spôsobom;

5.2.1 Prvá faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní Diela v hodnote minimálne 50 % 
z Ceny.

5.2.2 Druhá faktúra bude vystavená bude vystavená najskôr po odovzdaní Diela bez vád.

5.3 Prílohou faktúry bude:
5.3.1 Výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou 

poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom.
5.3.2 Správa za fakturačně obdobie, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného 

a plánovaného postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu realizácie 
prác.

5.3.3 Fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných 
prác.

5.3.4 Výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku 
alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky.

5.3.5 Kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa 
zachytávajú vo výkazoch vykonaných prác.

5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené 
náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej 
prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený 
faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. 
Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť 
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až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych 
predpisov a Zmluvy.

5.5 Dátum splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

5.6 Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu 
Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň 
pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je Objednávateľ 
v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania 
vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do celkovej výšky 2,5 % 
z Ceny.

5.7Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa najneskôr v lehote päť (5) dní pred vystavením 
faktúr v zmysle bodov 5.1 a 5.2. výkonovú záruku vo výške 5 % z výšky Ceny, ktorá bude fakturovaná 
Zhotoviteľom v zmysle bodu 5.2. Objednávateľ môže výkonovú záruku použiť 
na akékoľvek nároky, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi, najmä na odstránenie nedorobkov a vád. 
V prípade použitia výkonovej záruky bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti 
a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne výkonovú záruku doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní 
Diela bez vád a nedorobkov sa výška výkonovej záruky znižuje na 2,5 % Ceny a to až do času uplynutia 
záručnej doby. Aj počas záručnej doby v prípade použitia výkonovej záruky bude Objednávateľ 
informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne výkonovú záruku 
doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela vráti Objednávateľ nespotrebovanú časť výkonovej 
záruky v lehote šesťdesiat (60) dní a po uplynutí záručnej doby vráti Objednávateľ zostatok výkonovej 
záruky v lehote šesťdesiat (50) dní.

5,8 Zhotoviteľ môže povinnú výkonovú záruku v zmysle bodu 5.7. zložiť formou bankovej záruky 
vystavenej bankovou inštitúciou na základe Záručnej listiny a to v termíne podľa bodu 5.7. 
a to v originálnom vyhotovení. Záručná listina bankovej inštitúcie bude obsahovať minimálne:

5.8.01 Názov bankovej inštitúcie ako vystavovateľa Záručnej listiny na záruku pre výkonovú 
záruku

5.8.02 Názov beneficienta, t,j. Objednávateľa s uvedením sídla a IČO
5.8.03 Názov povinného, t.j. Zhotoviteľa s uvedením obchodného mena, sídla, IČO

a registrových údajov v príslušnom Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri 
alebo príslušnom registrovom úrade

5.8.04 Identifikácia Zmluvy o dielo
5.8.05 Dátum uzatvorenia Zmluvy o dielo
5.8.06 Cena diela uvedená v Zmluve o dielo
5.8.07 Predmet Zmluvy o dielo
5.8.08 Celková výška bankovej záruky v EUR a slovom
5.8.09 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že preberá za klienta/povinného voči beneficientovi 

neodvolateľnú záruku a zaväzuje sa, že beneficientovi do 7 pracovných dní od obdržania 
prvej písomnej výzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlási, že klient/povinný 

nesplnil
svoje záväzky z vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „Výzva"), zaplatí banková 
inštitúcia na bankový účet, ktorý beneficient uvedie vo Výzve, požadovanú peňažnú 

čiastku až do celkovej výšky bankovej záruky a to bez skúmania právnych vzťahov, na 
ktorých sa vec zakladá a pri vzdaní sa akýchkoľvek z nich vyplývajúcich námietok.

5.8.10 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že záruku je možné uplatniť aj po čiastkach a že výška 
peňažného záväzku banky z titulu poskytnutej bankovej záruky sa voči beneficientovi 
neznižuje o každú na základe tejto záruky bankou plnenú čiastku, nakoľko povinný je 
voči beneficientovi zmluvne viazaný podmienkou „ mať počas realizácie Zmluvy o dielo 
a plynutia záručnej doby výšku výkonovej záruky na výške dohodnutej v Zmluve 
o dielo".To znamená, že v prípade čerpania z bankovej záruky Objednávateľom bude 
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zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu bankovej záruky do plnej 
výšky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o dielo a informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa 
najneskôr
do 10 dní odo dňa obnovenia sumy bankovej záruky do plnej výšky.

5.8.11 Vyhlásenie, že záruka slúži výlučne na usporiadanie nárokov beneficienta z právneho 
vzťahu s klientom/povinným, na ktorom sa vec zakladá.

5.8.12 Platnosť záruky, ktorá sa vzťahuje na predmet diela musí trvať do doby uvedenej 
v Zmluve

o dielo, bod 5.7. a prípadné nároky beneficienta ( uplatnené Výzvou) musia byť 
bankovej

inštitúcii doručené najneskôr v posledný deň platnosti záruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy 
o dielo.

5.8.13 Uvoľnenie výkonovej záruky zo strany beneficienta podľa bodu 5.7 a to v lehote 30 dní 
odo dňa doručenia písomnej žiadosti povinného na vrátenie bankovej záruky, pokiaľ 
nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa Zmluvy o dielo, 
body 5.7 a 5.8.

5.8.14 Platnosť záruky sa skončí aj dňom doručenia písomného oznámenia beneficienta, že 
v plnom rozsahu uvoľňuje bankovú inštitúciu zo záväzku a v plnom rozsahu sa vzdáva 
svojich nárokov na plnenie z predmetnej záruky (formou listu zaslaného doporučenou 
poštou alebo kuriérskou službou s overením podpisov konajúcich osôb ako pri zasielaní 
výzvy) alebo dňom vrátenia originálu záručnej listiny.

5.8.15 Výzva beneficienta na plnenie musí obsahovať číslo záruky, t.j. číslo záručnej listiny

5.9.Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa 
zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť výkonovú záruku Zhotoviteľovi.

5.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré 
sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. 
stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou 
Diela.

5.11 Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie Diela Objednávateľom.

ČI. VI 
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov do dvanástich (12) 
mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy.

6.2 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť Diela 
v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ povinný práce 
na tejto časti Diela zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň 
o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní 
od doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri 
vykonávaní tejto časti Diela.

6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým 
termínom zhotovenia diela, Objednávateľ môže vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne.

6.4 Ak Objednávateľ neurčil iný čas začatia vykonávania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto článku, 
je Zhotoviteľ povinný prevziať stavenisko a vykonať na ňom všetky potrebné úkony podľa tejto 
Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred vstupom alebo 
vniknutím nepovolaných osôb) do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
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6.5 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa písomne vyzvať na prevzatie príslušnej časti Diela 
minimálne 5 pracovných dní pred dohodnutým dátumom zhotovenia príslušnej časti Diela.

6.6 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „Zápisnica o prevzatí"), 
ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela v zmysle projektovej 
dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a podpisy oprávnených 
osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky a dátum prevzatia časti Diela 
Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené 
osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzájomne 
oznámia identifikáciu týchto osôb najneskôr dva (2) pracovné dni pred prevzatím príslušnej časti 
Diela. Ak bude mať Dielo pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie 
Diela.

6.7 Ak Objednávateľ prevezme časť Diela so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto vadu/y v 
Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/vád. Zhotoviteľ je povinný začať 
s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu.

6.8 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať 
Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, najmä DSV, STD a ďalšie 
doklady špecifikované v tejto Zmluve.

6.9 Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ 
povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú 
dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach. Záručné listy, prípadne iné listiny, ak to predpisujú 
všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované 
Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné 
strany sa dohodli, že momentom odovzdania Záručných listov prechádzajú na Objednávateľa všetky 
práva zo záruk vyplývajúce z odovzdaných Záručných listov. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne 
a preukázateľne informovať o tomto prechode práv tretie osoby (dodávateľov) zodpovedajúce 
za záruky vyplývajúce zo Záručných listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotoviteľ je povinný Dielo pred jeho odovzdaním 
podrobiť skúškam alebo technickej kontrole v rozsahu písomne odsúhlasenom Objednávateľom 
(ďalej aj ako „Skúšky"), za účelom zistenia, či Dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či 
spĺňa stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok Skúšok predložiť Objednávateľovi 
najneskôr pri odovzdaní Diela.

ČI. VII 
PRAVÁ A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky povinnosti 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky 
a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom a sú v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného 
prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany.

7.2 Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do troch 
(3) dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu 
činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, začatie vstupu do 
likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa a začatie konania podľa 
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť 
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Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH, 
a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujúca skutočnosti.

7.3 Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednávateľovi bude 
v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych orgánov, Zhotoviteľ je povinný vyrubenú 
sankciu zaplatiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy na jej 
zaplatenie.

7.4 Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri plnení 
tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím 
osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti za škodu") 
v minimálnej výške Ceny počas celej doby realizácie Diela. Zhotoviteľ do pätnásť (15) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie 
Poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu 
je Zhotoviteľ povinný udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške 
zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením 
majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa.

7.6 Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo minimálne vo výške Ceny po dobu výstavby 
až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, 
odcudzenia alebo vzniku iných škôd uvedených v nasledovných bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotoviteľje povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do päť 
(5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa 
o spôsobe riešenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorené poistné zmluvy 
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platností 
akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa 
tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto 
poistenia a platiť potrebné poistné, pričom náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ, ktorý je povinný 
ich na výzvu Objednávateľa bezodkladne zaplatiť.

7.9 Poistenie Diela podľa tohto článku Zmluvy musí kryť aj:
7.9.1 Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým 

z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho 
a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek 
osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým 
došlo následkom realizácie Diela a odstraňovaním vád Diela a voči všetkým nárokom 
na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v 
súvislosti s tým vzniknú;

7.9.3 Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) spôsobené 
realizáciou Diela.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, 
respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby 
tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky vyplývajúce im z osobných, 
autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv 
v súvislosti s Dielom.
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7.11 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Diela iba osobami, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu, a ktoré 
vykonávajú potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené názvom 
spoločnosti Zhotoviteľa, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na stavenisku budú označené 
názvom spoločnosti Zhotoviteľa.

7.13 Zhotoviteľ k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámi Objednávateľovi meno technika 
BOZP, Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie 
nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak 
Objednávateľovi ako aj stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe.

7.14 Zhotoviteľje povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne 
o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä stavu 
komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie po uvedení 
do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie 
kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. 
Táto časť dokumentácie bude zaradená aj do priebežných mesačných prác zhotoviteľa. Všetky 
fotografie budú označené názvom miesta a dátumom vyhotovenia.

7.15 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody 
a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť plnením 
predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16 Zhotoviteľ je povinný pri likvidácii odpadu, ktorý vznikol realizáciou predmetu zákazky, 
postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a predložiť Objednávateľovi kópie 
vážnych lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad a to najneskôr do 5 pracovných dní 
odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku.

7.17V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady požadované podľa bodu 7.16, bude 
sa takéto porušenie zmluvnej povinnosti považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy 
a objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur (slovom tisíc eur) 
za nepredložené vážne lístky vydané skládkou, kde Zhotoviteľ uložil likvidovaný odpad a to pri 
každom jednom uložení likvidovaného odpadu.

ČI. VIII 
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH DOKUMENTOV

8.1 Výkaz vykonaných prác, ktorý je prílohou faktúry, obsahuje najmä:
8.1.1 Položky v členení podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. žltejto Zmluvy.
8.1.2 Výkaz vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom 

a množstvá materiálu dodaného Zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí 
prílohu č. 1 tejto Zmluvy, V prípade, že príde k zmene množstiev vykonaných prác 
alebo dodaných materiálov upravených dodatkom k Zmluve, musia byť takéto zmeny 
uvedené vo výkaze vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Výkaz vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác 
v súlade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola 
zaplatená dvakrát.

8.2 Výkaz vykonaných prác podlieha schváleniu Objednávateľa. Zhotoviteľ Je povinný zabezpečiť, 
aby prípadné rozpory vytknuté Objednávateľom boli odstránené. Bez rozporov odsúhlasené výkazy 
vykonaných prác sú podkladom pre vystavenie faktúry.
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8.3 Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším 
časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:

8.3.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,
8.3.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,
8.3.3 podrobný pián nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že predložený 

počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby 
v zmluvných termínoch,

8.3.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť 
na dodávku a montáž technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie 
a výkaz výmer.

8.4 Zhotoviteľ pripraví a odovzdá DSV na schválenie na všetky časti vykonaných Prác na úrovni 
realizačnej dokumentácie. DSV sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení konkrétnej časti Diela. 
Záverečná verzia DSV bude odsúhlasená Objednávateľom pred vydaním preberacieho protokolu. 
Zhotoviteľ je povinný archivovať a dopĺňať DSV počas trvania Zmluvy a poskytnúť kópie záznamov, 
výkresov a certifikátov pre Objednávateľa v pravidelných intervaloch. Záznamy budú obsahovať 
podrobnosti o všetkých zariadeniach a materiáloch, o výstavbe, skúškach a skúšobných certifikátoch. 
Záverečné kópie DSV budú odovzdané vo zviazaných celkoch a budú riadne označené jeden mesiac 
pred predpokladaným dátumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentáciou priebehu 
komplexných skúšok a odchýlok vykonaných ako výsledok týchto skúšok.

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí 
pri podzemných vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a výškové zameranie bude 
zahŕňať zameranie novo vybudovaných objektov. Zhotoviteľ je povinný zamerať objekty stavby 
vrátane všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadzemných a podzemných) pokiaľ sú súčasťou 
stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky, už pred ich zakrytím. Požiadavky na zameranie skutkového 
stavu vychádzajú zo zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentácie 
sa člení na: časť polohopis, časť stavebný objekt, časť iné vedenia.

ČI. IX 
SUBDODÁVATELIA

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých 
subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 82 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:

9.1.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname 
subdodávateľov spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie 
uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má 
subdodávateľ plniť.

9.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ 
zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.

9.2 Zhotoviteľje oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov 
ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe 
žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa musí 
obsahovať najmä;

9.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia).
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9.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným 
rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto 
subdodávateľom dodané,

9.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia,
9.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom 

obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní novým navrhovaným subdodávateľom.

9.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť udeliť 
súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ 
Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia 
spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm.b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľje povinný 
na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa 
predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

9.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe Zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovná 
pozícia a to najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotoviteľje povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim 
subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa 
podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak 
Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto 
bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle článku XVIII.

ČI. X 
PRAVÁ A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, STAVEBNÝ DOZOR

10.1 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať 
Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola súčasťou 
súťažných podkladov.

10.2 V prípade výhrad Objednávateľa s činnosťou subdodávateľa/subdodávateľov Zhotoviteľa pri 
realizácii predmetu diela, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zjednanie nápravy 
a v závažných prípadoch aj o zmenu subdodávateľa/subdodávateľov. Objednávateľ je povinný 
písomne oboznámiť Zhotoviteľa s výhradami voči činnosti subdodávateľa/subdodávateľov. Zhotoviteľ 
je zodpovedný za zjednanie nápravy a prípadnú zmenu subdodávateľa/subdodávateľov a to 
najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia žiadosti Objednávateľa o zjednanie nápravy/zmenu 
subdodávateľa na adresu sídla Zhotoviteľa.

10.3 Ak nie je určené inak,Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre príslušnú časť Diela 
v čase určenom podľa bodu 6.1 alebo 6.7 čl. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdá Zhotoviteľovi 
originálne vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslušný stavebný objekt Diela v počte 1 ks, 
právoplatné stavebné povolenie a určí napájacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na výkon činností stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri realizácii Diela Objednávateľ 
vymenuje stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi 
o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať výkazy vykonaných prác 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť 
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potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto 
Zmluvy.

10.5 Objednávateľ je povinný bezodkladne písomnou formou informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy o dielo. V prípade nesplnenia tejto podmienky, resp. oneskoreného doručenia 
oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi plynie lehota na plnenie povinností 
uvedených v článku XXII a v článku XXV, bod 25.1 od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinností 
tejto Zmluvy. Za doručenie sa bude považovať aj doručenie tohto oznámenia formou elektronickej 
pošty,

ČI.XI
MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK

11.1 Miestom plnenia Diela je Obec Pohronský Ruskov, k. ú. Pohronský Ruskov, p.č. 1105/1, objekt 
1102, LVč.l

11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou 
dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania 
výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu 
zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny, Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné 
zariadenia staveniska, Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového 
a sociálneho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode 
s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi.

11.7 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne 
zabezpečiť.

11.8 Stavebný denník obsahuje najmä:
a) mesiac, deň, dátum,
b) počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
c) teplota vzduchu, počasie,
d) čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
e) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné 
a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.

11.9 Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona 
č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, 
jednu kópiu pre stavebný dozor. Stavebný denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa 
uloženej
na stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas 
výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne 
zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu urobiť nasledovné osoby: zhotoviteľ, projektant 
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stavby, Objednávateľ, stavebný dozor, autorský dozor na základe uzavretej zmluvy 
s Objednávateľom, autorizovaný geodet stavby, štátne kontrolné orgány.

11.10 Do Stavebného 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 stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť 
viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 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 voľné miesta.

11.12 Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva 
a povinnosti zmluvných strán.

11.13 Zhotoviteľje zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy, ktorá tvorí osobitnú časť stavebného 
denníka.

Čl. XII 
NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

12.1 Nebezpečenstvo škody na každej časti Diela znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska 
až do odovzdania Diela. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom 
prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akákotVek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, materiálov 
alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto 
stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu Zmluvy.

ČI.XIII 
REALIZÁCIA DIELA

13.1 Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje, 
či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.

13.2 Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu 
prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné 
náklady.

13.3 Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, 
súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k 
realizácii prác (napr, súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, povolenia k 
zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu 
projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a 
nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok 
v nich uvedených.

13.4 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné 
značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa 
projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na 
odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných 
značiek počas prebiehajúcich prác.
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13.5 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu 
správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu 
počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli určené.

13.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery 
alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ 
je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. Pokiaľ však chyba 
vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na 
zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola 
vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho 
zodpovednosti za presnosť vytýčenia a škody tým spôsobené. Zhotoviteľ je povinný starostlivo 
udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince 
a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

13.7 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na 
komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, 
konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté 
preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje 
Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.

13.8 Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn;
a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie 
alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania 
vykonaných prác);
b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.

13.9 Stavebný dozor svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú 
s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

13.10 Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za 
účasti určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných 
stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa 
a Zhotoviteľa.

13.11 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

13.12 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade 
s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte stavby, 
v rozpočte ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a so zákonom č. 264/1999 Zb.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa podmienok tejto Zmluvy.

13.13 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať 
certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné 
náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. 
Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov 
primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.

13.14 Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. 
Zhotoviteľje povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ 
aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude zakrývať, aby 
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mohol stavebný dozor vykonať kontrolu. V prípade, že ju stavebný dozor nevykoná, je povinný 
uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri 
dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia 
Zhotoviteľ.

13.15 Zhotoviteľje povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich 
sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov 
týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy 
v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša 
Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi 
počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.

13.16 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených 
tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon 
prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil 
novými. Zhotoviteľje povinný tento pokyn zrealizovať.

13.17 Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej 
dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na mieste 
vykonávania Diela na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej 
látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo 
okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa 
alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa 
jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. 
odmietnutia podrobiť sa skúške. Vykonanie dychovej skúšky Objednávateľom alebo ním poverenej 
osoby nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa 
osobitných predpisov.

13.18 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať 
vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach 
v platnom znení. Pri je ho spracovaní musí spolupracovať s projektantom, pokiaľ je to relevantné pre 
realizáciu Diela.

13.19 Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami 
(preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými 
postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich 
častí.

13.2OPred realizáciou diela, zhotoviteľ musí zdokumentovať pôvodný stav komunikácií, rozvodov, 
káblov. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený 
objednávateľom.

13.21 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť cestnej dopravy. Všetky práce 
na existujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcu vedenia alebo 
zariadenia a za podmienok daných správcami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto 
prác.

13.22 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bežnú činnosť prevádzky zdravotníckeho 
zariadenia, nakoľko všetky práce bude zhotoviteľ vykonávať za bežnej prevádzky zdravotníckeho 
zariadenia.

Čl. XIV
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KONTROLA REALIZÁCIA DIELA

14.1 Po začatí realizácie Diela bude pre každý kalendárny mesiac vykonaná obhliadka staveniska 
do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca za účasti poverených zástupcov Zmluvných strán 
za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v kalendárnom mesiaci; rozsah 
dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu vykonaných prác potvrdeného 
poverenou osobou Objednávateľa, t.j. stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom 
potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa.

14.2 Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok Zmluvy pri 
vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dni sa budú konať 
raz za dva týždne v termíne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni 

vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť 
stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho 
povereného zástupcu, prípadne iných odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa 
sa zaznamenajú do stavebného denníka, pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v 
prípade, že sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na 
kontrolnom dni. Zhotoviteľ môže podľa vlastného uváženia vykonať kontrolné dni aj v kratšom 
intervale alebo
ak to bude vyžadovať situácia pri zhotovení Diela. Ustanovenia o oznámení konania kontrolného dňa 
a záznamoch do stavebného denníka sa použijú primerane.

14.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých 
materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli 
kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľodstráni bezodkladne na vlastné náklady.

14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri 
vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania 
Skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, alebo v inom 
vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví v určenom čase 
na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však 
povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať o výsledku týchto skúšok. Náklady 
spojené
s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ.

14.5 Ak sa Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude
výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, 
ktoré mu
v tejto súvislosti vzniknú.

14.6 Ak je výsledok Skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia 
a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie skúšok 
sa použijú ustanovenia tohto článku primerane.

14.7 Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady 
zistené po odovzdaní Diela.

14.8 Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia vykonávať 
nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili 
zmluvné výkony.

14.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny bude 
poskytnutá z verejných zdrojov (z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo Štátneho 
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rozpočtu Slovenskej republiky) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný 
právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne 
záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré 
mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) 
pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. 
Zhotoviteľ
je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinností zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť.

ČI.XV 
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy.

15.2 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem 
dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto Zmluvy aj:

a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený stavebným 
dozorom s ich stručným odôvodnením,
b) zápisnice o preverení práca konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
c) plán užívania verejnej práce,
d) geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vyznačenie 
vecného bremena v počte vyhotovení určenom stavebným dozorom,
e) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo 
technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov 
materiálu a výrobca materiálu, osvedčenia o akosti a kompletností, atesty platné 
na území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady 
o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch 
skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti v zmysle príslušných 
STN), osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice 
o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 
neprístupnými,
f) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie. Stavebnej 
inšpekcie. Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce,
g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, 
individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení);
h) záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových 
alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok 
od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;
i) revízne správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných 
iných VTZ - bez závad;
j) doklady vyžadované podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,

respektívne tie, ktoré sú pre Dielo relevantné.

15.3 O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Zápisnica
o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:

a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane 
vyhodnotenia týchto skúšok,
b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
c) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti.
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15.4 V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby. 
Objednávateľ Dielo neprevezme.

15.5 O odstránení vád a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez 
zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady
a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí odstránené.

15.6 Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela.

15.7 Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo 
časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia plynutia 
záručnej doby.

Čl. XVI 
ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

16.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v 
rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, 
že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) 
mesiacov pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť Diela a spotrebný tovar v zmysle 
záručných listov výrobcu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov ( ďalej aj ako „záruka"). Záruka 
sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Vadou sa 
okrem zákonného vymedzenia rozumie aj;

16.1.1 odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, a to najmä 
ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto Zmluvou;

16.1.2 nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele;
16.1.3 akákoľvek závada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len 

čiastočnú nefunkčnost' alebo zhoršuje funkčnosť Diela;
16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v 

tejto Zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách.
16.1.5 právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú 

záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom z priemyselného a 
duševného vlastníctva, záložným právom).

16.2 Záručná doba pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť ( vrátane spotrebného 
tovaru) Diela ( ďalej „ Dielo") plynie odo dňa odovzdania Diela bez vád na základe Zápisnice o 
prevzatí. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela v 
zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po 
tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele aj po 
okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom 
Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných dokladov dodaných Zhotoviteľom 
(najmä vady, ktoré vzniknú poškodením Diela Objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou 
stranou alebo v dôsledku konania Objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak má dodané Dielo vady. Objednávateľ ich oznámi Zhotoviteľovi písomne, pričom 
Objednávateľ má právo okrem zákonných možností

16.3.1 požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnástich (15) 
dní na svoje náklady odstránil vady Diela, a to
a) dodaním náhradného Diela alebo Časti Diela alebo
b) odstránením vád Diela opravou, ak sú vady opraviteľné u Objednávateľa;

15.3.2 bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu vád alebo 
ich neodstráni v primeranej lehote,

16.3.3 požadovať primeranú zľavu z Ceny.
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16.4 Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá by 
zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli odstránené.

16.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený 
požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu nemožno 
odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel.

16.6 Nárok z právnych vád vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v čase 
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne vzťahy podľa 
Zmluvy vylučujú.

16.7 Ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, 
že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľvychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:

16.7.1 náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré 
sú nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy,

16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela,
16.7.3 význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú 

činnosť Objednávateľa a
16.7.4 výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela Objednávateľovi 

spôsobené.

16.8 Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto Zmluve 
a to najmä nárok na náhradu škody.

16.9 Zhotoviteľ ■ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady, 
ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní 
vád.

Čl. XVII 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY

17.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením ktorejkoľvek časti Diela podľa 
podrobného harmonogramu realizačných prác, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň takéhoto omeškania.

17.2 Ak vykonanáé Dielo bude mať akékoľvek vady, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo 
výške 1 % z Ceny.

17.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote určenej 
v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zápisnici o prevzatí má Objednávateľ po uplynutí takejto lehoty 
za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň, 
kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady.

17.4 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, 
má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za poručenie Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 % z Ceny.

17.5Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela preruší bez 
písomného súhlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme súhlasného stanoviska k zápisu alebo 
osobitným zápisom v Stavebnom denníku alebo sa plnenia Diela zriekne, má Objednávateľ za takéto 
porušenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny.

Strana 21 z 29



17.6 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť Poistenie zodpovednosti za škodu v dohodnutom 
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené počas celej doby realizácie Diela, má 
Objednávateľ právo na zmluvné pokutu vo výške 1 % z Ceny,

17.7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom 
dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na.zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zložiť riadne a načas výkonovú záruku, má Objednávateľ právo 
na zmluvné pokutu vo výške 0,07 % z nezaplatenej výkonovej záruky a to za každý aj začatý deň 
omeškania až do úplného zaplatenia výkonovej záruky.

17.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti 
s akýmikoľvek povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, 
výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov 
na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne 
na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a 
Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.

17.10 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 25.1 alebo 25.3 Zmluvy, 
je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny a to za každý deň 
omeškania so splnením povinností v zmysle bodu 25.1 alebo 25.3 Zmluvy.

17.11 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 3.1.3. a-zá roveň - bo du ■ 6-. 3 Zm luvy, 
je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR a to za každý deň 
omeškania s doručením ktoréhokoľvek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.12 Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Objednávateľa 
na náhradu škody v celom rozsahu,

17.13 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry 
vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. 
Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň 
omeškania.

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať 
doklady podľa Zmluvy.

ČI. XVIII
ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE A ÚHRADA PLATIEB SUBDODÁVATEĽOM

18.1 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, 
ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.
18.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči 
Objednávateľovi.
18.3 V prípade ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť 
prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj 
detailný prehľad položiek - súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; z prehľadu musí 
byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je subdodávateľov viac, 
musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení,
18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané 
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subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo 
poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo 
v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.
18.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľje povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby 
voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude 
Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 30 
kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má 
právo ( nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo 
a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si 
započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto 
Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného 
subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od 
Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil 
Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak 
Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdení a dôkazov 
predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na 
úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu 
takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi,
18.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii 
Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa/subdodávateľov voči 
Zhotoviteľovi na Objednávateľa.

Čl. XIX 
ZÁZNAMY

19.1 Zhotoviteľ je povinný viesť riadne všetky knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej alebo inej 
forme), ktoré obsahujú presné a úplné údaje súvisiace s realizovaným plnením a akýmikoľvek 
čiastkami fakturovanými Objednávateľovi a uhrádzanými Objednávateľom podľa Zmluvy. Takéto 
knihy
a záznamy budú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky záznamy/údaje súvisiace s plnením 
realizovaným pre Objednávateľa, ako sú Časové výkazy prác, stavebný/montážny denník, údaje 
o materiáli, službách, plneniach, výkonoch a iných priamych a nepriamych nákladoch. Zhotoviteľ je 
tiež povinný viesť záznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenách dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,
19.1.2 požiadavkách na možnú úpravu Ceny alebo termínu plnenia podľa Zmluvy,
19.1.3 možných nákladoch na ukončenie Zmluvy,
19.1.4 akýchkoľvek iných možných poplatkoch uvedených v Zmluve.

19.2 Knihy a záznamy podľa osobitných predpisov, ako aj všetky knihy a záznamy súvisiace s 
plnením podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný viesť a uchovávať po dobu účinnosti Zmluvy a 
minimálne desať (10) rokov po úplnom odovzdaní Diela, Kedykoľvek v priebehu tohto obdobia je 
Zhotoviteľ povinný predložiť tieto knihy a záznamy v lehote desať (10) pracovných dní po písomnej 
výzve k auditu (kontrole) povereným alebo splnomocneným zástupcom Objednávateľa. Rovnopisy 
kníh a záznamov podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi pri 
preberacom konaní podľa tejto Zmluvy.

Čl. XX 
VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV ZA OSOBITNÝCH PODMIENOK
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20.1 S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, 
že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok 
na základe výzvy poskytovateľa príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 292/2014Z.Z.) alebo 
na základe Metodických pokynov Centrálneho koordinačného orgánu podľa osobitných predpisov 
alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad 
použitím nenávratných finančných príspevkov.

20.2 V prípade, že Objednávateľ bude povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok i dôvodu 
pochybenia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb, Občianskeho 
zákonníka, že splní takúto povinnosť za Objednávateľa alebo v prípade, ak Objednávateľ sám uhradí 
tieto záväzky, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sumu vo výške takto uhradených finančných 
prostriedkov a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto 
plnenie.

20.3 Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku 
Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

ČI.XXI 
ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

21.1 Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade
21.1.1 ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo
21.1.2 podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo
21.1.3 ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 57a Obchodného zákonníka.

21.2 Podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sa rozumie okrem iného:
21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom alebo
21.2.2 omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo častí Diela alebo
21.2.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo časti Diela alebo
21.2.4 omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy alebo
21.2.5 dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo
21.2.6 ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého 

obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi 
predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré 
meno
a oprávnené záujmy Objednávateľa alebo

21.2.7 ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo 
prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodržal platné právne 
predpisy najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, 
ochrany životného prostredia;

21.2.8 ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred schválený 
Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným v tejto 
Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto Zmluvy 
a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od doručenia 
odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela.

21.2.9 ak Zhotoviteľ nezloží zádržné ani v lehote 45 dní od povinnosti zložiť zádržné.

21.3 Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení 
Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, 
práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle 
strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
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21.4 Pří odstúpení od Zmluvy Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi akékoľvek plnenia 
poskytnuté Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. Akékoľvek veci dodané v rámci realizácie diela sa 
doručením odstúpenia stávajú vlastníctvom Objednávateľa, ak Objednávateľ nenadobudol 
vlastníctvo k nim pred odstúpením. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vydať 
Objednávateľovi akékoľvek peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na základe 
Zmluvy, najmä zaplatenú Cenu.

„Čl. XXII
OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

22.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a 
zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ 
v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie 
opatrenia.

22.2 Zhotoviteľ počas doby plnenia tejto Zmluvy zamestná minimálne dve osoby, ktoré spĺňajú 
kumulatívne nasledovné predpoklady;

22.2.1 patria k marginalizovanej rómskej komunite (toto sociálne hľadisko bude Zhotoviteľ 
uplatňovať vo vzťahu k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít v obciach a mestách 
nachádzajúcich sa v Atlase rómskych. Atlas rómskych komunít 2013 sa nachádza na: 

) a zároveňhttp://www.minv.5k/7atlas 2013
22.2.2 sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
22.2.3 pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne 

predpoklady podľa bodov 22.2.2 a 22.2.3 poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť 
spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.

22.2.4 Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodov 22.2. a 22.2.3 
Zhotoviteľ preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k mar^inalizovanei 
rómskej komunite (podmienka podľa 22.2.21 a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o 
zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo 
nezamestnaných (podmienka podľa 22.2.3).

22.2.5 Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného 
uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne 
predpoklady podľa bodov 22.2.2 a 22,2.3.

22.3 Pod pojmom „zamestnať", uvedenom v tomto článku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej 
zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 22.2 podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.

22.4 Zhotoviteľ uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru s osobou podľa bodu 22.2 tak, aby osoba podľa bodu 22.2 vykonávala prácu 
podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas 
doby realizácie stavebných prác podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzatvorenie 
pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom 
o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení. Zároveň je Zhotoviteľ povinný 
predložiť súhlasy uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov.

22.5 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej 
zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré 
Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem (7) dní od 
ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tohto článku.
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22.6 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať 
objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú 
dotknuté.

22.7 V prípade, že Zhotoviteľ neuzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 22.2. najneskôr pätnásť (15) pracovných dní po 
dátume začatia stavebných prác, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.500,00 EUR 
za nevytvorené pracovné miesto v zmysle bodu 22.2 alebo v zmysle bodu 22.5.

22.8 Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu v zmysle bodu 22.7 v prípade, že Zhotoviteľ 
preukáže, že vyvinul maximálne úsilie splniť si povinnosť v zmysle bodu 22.01 až 22.07 
a z preukázateľných objektívnych dôvodov nemôže splniť povinnosť v zmysle bodov 22.01 až 22.07."

22.9 Zhotoviteľ môže túto zmluvnú povinnosť preniesť aj na subdodávateľa ale len s písomným 
súhlasom Objednávateľa. V prípade prenesenia tejto zmluvnej povinnosti na subdodávateľa je 
subdodávateľ povinný dodržať zmluvné podmienky uvedené v bodoch 22.1 až 22.5.

22.10. V prípade, že Zhotoviteľ preniesol zmluvnú povinnosť uvedenú v bodoch 22.1 až 22.5 na 
subdodávateľa, je povinný splnenie tejto povinnosti preukázať v zmysle bodu 22.5.

22.11. V prípade, že Zhotoviteľ prenesie zmluvnú povinnosť v zmysle bodov 22.1 až 22.5 na 
subdodávateľa a subdodávateľ nedodrží tieto zmluvné povinnosti. Objednávateľ má nárok na 
uplatnenie si zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi v súlade s bodom 22.7 tohto článku.

ČI. XXiil 
DORUČOVANIE

23.1 Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je 
nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom 
poštového prepravcu, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom.
V prípade
e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav 
vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu.

23.2 Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie 
takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie 
písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná 
strana odmietla potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle,

23.3 V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje 
za doručenú dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, 
ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo 
ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri 
(napr. obchodnom registri) neznáma.

ČI. XXIV 
REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

24.1 Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.
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24.2 Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu počas celej doby plnenia,

24.3 Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto Zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú 
partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť 
zápis týchto osôb v registri podľa bodu 24.1. a 24.2.

24.4 Ak subdodávateľ aíebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri 
partnerov verejného sektora riadne zapísaná, Zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto 
osobu včas vymeniť.

24.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 24.2 tohto článku je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Článku IV tejto 
Zmluvy
a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, počas ktorej 
nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, ktorý splna podmienku uvedenú v bode
24.3 tohto článku.

24.5 Zodpovednosti podľa bodov 24.1 až 24.3 sa Zhotoviteľ nemôže zbaviť.

24.6 Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne 
predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny 
zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však Zhotoviteľ nemôže 
tohto ustanovenia dovolávať.

ČI. XXV 
PREUKÁZANIE FINANČNÉHO KRYTIA

25.1 Zhotoviteľ je najneskôr do desať pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
povinný preukázať Objednávateľovi, že disponuje finančným krytím a je schopný dodať predmet 
Zmluvy, pričom túto skutočnosť preukáže;

25.1.1 úverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotoviteľom a bankou alebo pobočkou 
zahraničnej banky, napríklad úverová zmluva, rámcová zmluva o úvere, vinkulácia 
finančných prostriedkov v prospech Objednávateľa (ďalej len Zmluva o úvere) alebo

25.1.2 iným ekvivalentným dokladom

25.2 Zmluva o úvere musí byť uzatvorená minimálne vo výške ceny diela uvedenej v článku IV, bod
4.1 (cena sDPH), ktorú má dodávateľ podpísanú s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky 
na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o úvere musí jednoznačne vyplývať suma, na ktorú 
je uzatvorená, názov predmetu zákazky, disponibilita Zhotoviteľa s týmito finančnými prostriedkami 
po uzatvorení Zmluvy o dielo a počas celého obdobia realizácie zmluvného vzťahu medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom.

25.3 Objednávateľ uzná rovnocenný doklad na úrovni Zmluvy o úvere vydaný bankovou inštitúciou 
iného členského štátu.

25.4 V prípade preukázania finančného krytia ekvivalentným dokladom ( 25.1.2), ktorým bude výpis 
z bankového účtu Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný:

25.4.1 k výpisu z bankového účtu predložiť potvrdenie bankovej inštitúcie o preukázateľnom 
finančnom krytí, ktoré nesmie byť staršie ako 5 (päť) pracovných dní.

25.4.2 vo výpise z bankového účtu a v potvrdení bankovej inštitúcie preukázať finančné krytie 
minimálne vo výške ceny diela uvedenej v článku IV, bod 4.1 {cena s DPH)

25.4.3 v priebehu trvania zmluvy predložiť kedykoľvek na vyzvanie Objednávateľa potvrdenie 
bankovej inštitúcie o preukázateľnom finančnom krytí minimálne vo výške ceny diela
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uvedenej v článku IV, bod 4.1 ( cena s DPH) a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
zaslania písomnej výzvy Objednávateľa. Za písomné zaslanie výzvy sa považuje aj 
zaslanie formou elektronickej pošty. Potvrdenie bankovej inštitúcie o preukázateľnom 
finančnom krytí nesmie byť staršie ako tri pracovné dni k uplynutiu lehoty na 
predloženie predmetného potvrdenia bankovej inštitúcie.

25.5 Akýkoľvek z dokladov v zmysle bodu 25.1 predloží Zhotoviteľ v originálnom vyhotovení alebo 
ako úradne osvedčenú kópiu. V prípade, ak Zhotoviteľ uzatvoril zmluvu o úvere s bankovou 
inštitúciou členského štátu Európskej únie alebo predkladá doklad podľa bodu 25.1.2 a ich originálne 
vyhotovenie je v jazyku inom ako určil Objednávateľ vo verejnom obstarávaní, je Zhotoviteľ povinný 
na vlastný náklad predložiť aj ich úradne vyhotovený preklad.

ČI. XXVI 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ze.lZmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť kumulatívne po (i) schválení procesu verejného obstarávania na predmet zákazky zo 
strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku alebo Úradu pre verejné obstarávanie, 
pokiaľ sa takéto schválenie procesu verejného obstarávania vyžaduje v Zmluve o poskytnutí 
nenávratného
finančného príspevku a zároveň (ií) po zverejnení podľa osobitných predpisov. Táto zmluva je 
v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa 
zverejňuje na webovom sídle Objednávateľa. Objednávateľ je povinný zverejniť podpísanú Zmluvu na 
internetovej stránke Objednávateľa a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení kladného 
výsledku overenia procesu verejného obstarávania resp. pozitívnej správy z kontroly RO pre IROP. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie 
správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovatel' NFP neschváli predmetné verejné 
obstarávanie.

26.2 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo 
účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych 
predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto 
Zmluvy.
V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť 
takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou 
najbližšie upravujú daný právny vzťah.

26.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej 
dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných 
oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore s § 18 Zákona 0 verejnom 
obstarávaní.

26.4 Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli 
na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky.

26.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane 
dva (2) rovnopisy.

26.6 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Nacenený výkaz výmer
(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)
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Príloha č. 2- Zoznam subdodávateľov a preukázanie splnenia § 32 ods. ods. 1ZVO zo strany subdodávateľov. 
V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, 
predmet činnosti na realizácii diela s jeho percentuálnym vyjadrením a písomný záväzok subdodávateľa 
o poskytnutí súčinnosti dodávateľovi, ako to deklaruje dodávateľ.
(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy]

26.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred Jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 
podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri 
plnom vedomí podpisujú.

n 5-87- 202!
v Pohronskom Ruskove, dňa

Objednávateľ:
Obec Pohronský Ruskov

V Leviciach, dňa
- B -07- 2021

UI..ÍJ.-5J,';S4 01 LEVICE

Zhotoviteľ:
Ing. Gregor Horniak - konateľ 
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

I Náklady /1 m.j.Počet ■ Náklady 11. m.j. i Počet Náklady /1 m.j. Počet

Názov stavby KOMUMITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV JKSO

EČO

Miesto POHRONSKÝ RUSKOV

IČO IČ DPH

ObjednávateT OBEC POHRONSKÝ RUSKOV

Projektant Ing. árch. Ján Kačala

Zhotovlter LEVSTAV-LEVICE, s.r.o. ' 38524738 SK2Ó20156228

Spracoval VýsockS

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV
I (8.4.2021 I I

CPA

Merné a účelové Jednotky

i 
t

i

Rozpočtové náklady v EUR

A ÍZákiadné rozp. náklady B ^Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 ,HSV Dodávky 26 893,02
t ‘ 1 i_______________

8 Práce nadčas j I? QZS 0,00

2 1 'Montáž 54 762,21 9 Bez pevnej podl. • 14 VRN2 0,00

3 PSV :Dodávky 43 523,54 W KuUúmá pamiatka 15 Sťažená podmienky 0,00

4 i Montáž I 35 823,10
11

I
16 Vplyv prostredia 0,00

5 i "M” jDodávky 8 579,18
I "

17 VRN 5................. 0,00.
' 1

,6.1 Montáž 8 527,86 ! 18 IVRN.z rozpočtu, 0,00
7'zRN(r.1-6) 178108,91 12 DN(r. 8-11) 19lVRN(r.13.ie) 0,00

20jHZS 0,00 21 Kompl..ännp5r...| .. 0,00 22'0»tatnéháktBdy . 1 322,00
Projektant' D ■ |Celkové náklady

23 Súčet 7,12,19-22 ■ 179 430,91

Dátum a podpis PeSatka
24

DP .......... •
„ 20,00 % Z 179 430,91
n' 35 886,18

Objednávateľ
25 Cena s DPH (r. 23-24)........... 215 317,09

Dátum a podpis - Pečiatka- - -
E

Iprípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objedn^teta . Q.QO
■a Klzavá drožka Q,po

Dátum a podpis kjpri Vi Zvýhodnenie' 0,00



Rekapitulácia objektov stavby

stavba; KOMUNfTNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV

Objednávateľ;
Zhotoviteľ:
Miesto:

OBEC POHRONSKÝ RUSKOV
LEVSTAV-LEVICE, s.r.o, 
POHRONSKÝRUSKOV

Spracoval: 
Dátum:

Výsocká 
8.4.2021

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

2021/04/07a KOMUNtTNE CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV 179 430,91 35 886,18 215 317,09 1 322,00 178 108,91 0,00 0,00 0,00
01 Architektonicko stavebné riešenie 131 475,60 26 295,12 157 770,72 0,00 131 475,60 0,00 0,00 0,00
02 Zdravotechnika 12 621,65 2 524,33 15 145,98 0,00 12 621,65 0,00 0,00 0,00
03 vykurovanie 6 913,10 1 332,62 8 295,72 0,00 6 913,10 0,00 0,00 0,00
04 Elektroinitalácla 18 429,04 3 685,81 22 114,85 1 322,00 17 107,04 0,00 0,00 0,00
05 Plynoinstalácia 4 613,76 922J5 5 536,51 0,00 4 613,76 0,00 0,00 0,00
06 Rekuperäcla 5 377.76 1 075,55 6453,31 0,00 ____________5 377,76 0,00 0,00 0,00

Celkom 179430,91 35886,18 215 317,09 1 322,00 178 108,91 0,00 Ó,O0 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Názov objektu

KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV

Architektonicko stavebné riešenie

JKSO

EČO

Miesto POHRONSKÝ RUSKOV

IČO IČ DPH

Objednávateľ

■■projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

OBEC POHRONSKÝ RUSKOV

Ing. arch. Ján Kačala

LEVSTAV-LEVICE, S.r.o.

Výsocká

36524735 SK2020156226

Rozpočet čisto Dna CPV

I ľ 08.04.2021 CPA

Merné a účelové jednotky
Počet 1 Náklady/1 m.j. I

Počet i Náklady/1 m.j. Počet I Náklady/1 m.j.

■ Oj 0,00 Oi 0,00 Ol 0,00^

: Ff .. Rozpočtové náklady' EUR .

íH'*" J

A ..^ákladné rozp. náklady B Doplnkové náklady C jVedľajšie rozpočtové náklady
1 JhSV [^Dodávky

2 i Montáž
1_______ J________ _

25 032,85 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0.00

47 402,11 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava 0,00
3 'PSV ioodávky 31 904,56 10 Kultúrna pamiatka* 0.00

islsfažené podmienky 0,00

0,004 i 'Montáž 27 136,08 11 0,00 16;vplyv prostredia

5 j"Mr loodävky
0,00 17 Klimatické vplyvy 0,00

— 1 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00-
7,1 ZRN (r. 1-6)

131 475,60
IzIdN (r, 8-11)

19 VRN (r. 13-18) :.0.00.

0,00 21 Kompl. Ônnosť 0,00 22 Ostatné náklady ..:O,.Óď

ftjŕQjektant

Dátum a podpis Pečiatka . . .. .

D Celkové náklady

23|SÚfet7,12,19-22
ZéjoPI- 20,00 % Z 131475,60

zsicéna s DPH tr. 23-24)

131.475,60: 

.26 296,12

Objednávateľ
157 770,72

Dátum a podpis Peíäatka

i _
E jPrípočty a odpočty ......

Zhotovitel’ 26 Dodávky zadávateľa "..0-00,

p^turfií.a podpis í Pečiatka

27 Kfzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00



Stávbs:- KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV 
Objekt; Architektonicko stavebné rieiente

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objednóvatef; OBEC POHRONSKÝ RUSKOV 
Zholoviter; LEVSTAV-LEVICE, S.río.
Miesto: POHRONSKÝ RUSKOV

• M . ; 4
Spracoval; Výsocká •' ’

Dátum: 8.4.2021

Kód Popis Oodávka
Montat j Censcejkom J Hmolnoif ctiUhn J Suť celkom |

HSV Práce a dodávky HSV 25 032,85 47 402,11 72 434,96 146,869 70,627

1 Zemné práce 0,00 5 020,12 S 020.12 0,000 0400

2 Zakladanie 1 543.75 55820 2 101,95 19,988 : 0,000

3 Zvislé a kpmpletné konštrukcie 1 928,29 578,03 2 507,32 7,326 ■ 0,000

5 Komunikácie 519,03 123,53 642,56 16,648 ' 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 645,90 24128J4 41 774,64 57,242 OJIOO

9 Ostatné konštrukcie a práce^búraníe 3 394,88 14154,57 17 549,45 45.6W 7Q.62?

99 Presun hmôt HSV 0.00 2836,92 2 83832 0,000 o.o«a

PSV Práce a dodávky PSV 31 904,56 27 136,06 59 040,64 27496 22,808

711 Izoláele proti vode a vlhkosti 17841 214,73 390.94 0.173 0.000

713 izolácie tepelné 4 370,53 Ô34J3 S 00536 1,379 0,000

725 Zdravotechnika - zariaďovade predmety 0,00 28,84 28,84 0,000 0,019

762 Konštrukcie tesárske 1 919,27 2 677,61 4 596,68 3.259 5,239

' 763 Konštrukcie - dravostavby 2 274,69 3 622,51 5 897^ 2,999 .o,(iw

764 Konštrukcie klampiarske * 823,12 1934,99 2 758,11 0.357 0,323

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 6 643,47 5 558,75 12 202.22 12,905 14,839

768 Konštrukcie stolárske 7 374,71 2 721.67 10 096,38 0,109 0.000

767 KonštrUkcIé doplnkové kovové 0,00 2 337.51 2 337.51 0,001 0.000

771 Podlahy z dlaždíc 4 350,31 3 554,35 7 804,66 4.367 0.000

775 Podlahy viyaové a parketové 2 099.02 1 349,58 3448,60 0,678 2,368

781 Obklady 889,21 690.47 1 579.68 0,969 0,000

783 Nátery 281,42 159.65 441*07 0,057 0.000

784 Maľby 702,60 1650.59 2^53,19 0442 ' O.OOQ

Celkom 56 937,41 74 538,19 131 475,60 174,365 93,435



ROZPOČET
stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV
Objekt; Architektonicko stavebné riešenie

Objedrävaíeľ: OBEC POHRONSKÝ RUSKOV 
Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
Miesto: POHRONSKÝ RUSKOV

Spracoval: Výsocká
Dátum: 8.4.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnost' 
celkom !

HSV Práce a dodávky HSV 72 434,96 146,869

1 Zemné práce 5 020,12 0,000

^0 ít'žíioilll
Odstránenie ornice s vodor. premlestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 1,541 1,02 1,57 0,000

Sá'" Ý3ľ211101 Hlberáe jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 68.317 48,09 3 285,36 0,000

ŕ'S-.: Í31.211.119

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 

hornine tr. 3 m3 68,317 9,62 657,21 0,000

1.32201101 Výkop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 3,979 30,12 119,85 0,000

■ S 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hfbeni rýh šírky do 600 mm 

zapažených 1 nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 3,979 7,67 30,52 0,000

6 162201101 Vodorovná premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m m3 68,317 1,33 90,86 0,000

7 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 68,317 7.92 541,07 QjOOO

8 171101103
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard m3 60,881 1,94 118,11 0,000

9 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8,422 0,72 6,06 0,000

fio 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 15,410 11,00 169,61 0,000

ä Zakladanie 2101,95 19,988

"Si-
bár ’ :
2Í2755Í14

Tratiyod z drenäžnych rtirok bsz lôžka, vnútorného priem. 
rúrok 100 mm ■; . ' m 71,460 3,22 230,10 0,709

/F ■ Ž|2071112 Opláštenie drenážnych nŕr filtračnou textíliou DN 100 m 47,187 0,93 43,88 0,005

'l3 2ÍÍ5901101
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 4,860 0,21 1,02 0,000

14 273321411
Betón záidadových dosiek, železový (bez výstuže], tr. C 
25/30 m3 1,472 106,17 156,28 3,556

15 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dlelce m2 6,153 12,95 66,73 0,069

16 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstränenie-dielce m2 5,153 2,77 14,27 0,000

n 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI t 0,054 1 371,86 74,08 0,065

~8 274321411
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30 ' ■ ' ' m3 6,218 104,96 652,64 15,021

...19. 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dlelce m2 14,923 11,66 174,00 . Q,Í30

20 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dlelce m2 14,923 2,49 37,16 ■0,000

Ä i&4;36182l Výstuž základových pásov z 0(?ele 10605' t 0,435 1 498,37 651,79 .0,443

■ -■..... Zvislé a kompletné konštrukcie 2 507,32 7,326

22' 311272124
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P6-650 hladkých, 
na MVC a maltu (300x249x499) r m3 0,458 224,78 102,95 0,439

23 317162133
Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 
238 mm, dĺžky 1500 mm ' ks 16,000 25,34 405,44 0,937

24 317165303

Nenosný preklad Sirky i50 mm, výSky 249 mm, dfóky 1260 
mm ■ '• ' ks 7,000 32,32 226,24 . 0,279

25 317165311

Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 

mm ■ : ■ . ks 2,000 46,76 91,52 0,106

317941123
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) 1, 
IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm t 0.208 312,26 64,95 0,003

Í^483000Ô300
Tyi oceíová prierezu IPE 200 mm, ozn. 11 373, /xicira EN
ISO S235JRG1 ■ : • t 0,240 823,56 197,65 0,240

’iWV.
2(tó721Ó0

Omburovka z tvárnic hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a 
maltu’ (50x249x599) m2 11.970 16.06 192,24 0:497



č. ' Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť ; j 

otíkom

29 342272104
Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a 
maltu (150x249x599) m2 43.595 28,13 1 226,33 4,8251

5 ________ Komunikácie ____________________________ __________________ ' 642,56_____ 16,648
[ 30 [564731 [m-i-D Okapový chodník vaMny fr. 32-63 mm [m2 , 46,095| 13,94j 642,561 16~B48|

6- _________ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie___________________________________ 41 774,64_____ 57,242. :
31 611461116 Príprava vnútorného podkladu stropov Univerzálny základ m2 41,940 2,53 106,11 0.®

•ä2 61146Í181
Vnútorná omietka stropov étuková strojné miešanie, ručné 
nanášanle,hr. 3 mm m2 41,940 8,04 337,20 olžíiä

33 612421311
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých m2 694,275 2,30 1 596,83 7;424

34 612465116 Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ m2 993,461 1,57 1 559,73 0;397

35 622422311
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeč 
členitosti la II -30% hladkých m2 350,955 6,17 1 814,44 5,566

36 622466116 Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ m2 350,955 2,13 747,53 0,140

37 622465112
Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, 
strednozrnná m2 64,771 22,71 1 470,95 0,400

38 610991111
Zakrývanie výplni vnútorných a vonkajších okenných 
otvorov, predmetov a konštnikcli m2 46,903 1,29 60,50 .0,009

'39 612465181
Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné 
nanátenie,, hr. 3 mm m2 877,258 6,48 5 684,63 41145

•4Ó-. 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením m2 116,203 5,18 601,93 0,*483

.41 622464232 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová škrabaná, hr. 2 mm m2 371,426 12,50 4 642,83 1,286

42 622466116,
Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ 
fasáda m2 371,426 2,13 791,14 0,149

43 622481119
Potiahnutie vonkajších stien sklotéxtllnou mriežkou s 
celoplošným prilepením m2 13,259 5,18 68,68 0,055

44 622PC
M+0 Dezinfikovar poškodené kúty a styky so stropom proti 
hnilobe z vlhkosti súb 1,000 150,00 150,00 0,000

45 625250155
Doteplenia konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 
lepený rámovo s prikotvenim mZ 39,323 37,27 1 465,57 0,596

'46 625251403
Kontaktný zatépfovacl systém hr. 60 mm - riešenie pre sokel 
(XPS), zatíkacie kotvy m2 64,771 26,61 1 723,56 0,757

Í7- 625261549:
Kontaktný zatepľovaci systém hr, 140 mm štandardné 
riešenie (biely EPS-F), zatJkacia kotvy m2 261,042 26,58 6 938,50 3,221

48 625251562
Kontaktný zatepľryracl systém ostenia hr. 20 mm - 
štartdardné riešenie (biely EPS-F) m2 31,865 23,43 746,60 0,317

49 625261598
Kontaktný zatepľovaní systém hr, 140 mm minerálne 
riešenie, zaffkade kotvy m2 65,260 46,04 3 004,57

50 631312611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C16/20 hr.nad 50 do 80 

mm m3 12,541 122,08 1 531,01 27;S16

51 632451671,
M+D Vyspŕavenie betonových schodiskových stupňov a 
podest ■ m2 26,168 26,06 681,94 0,497

52 632452611 Samonivelizačná stierka hr. 3 mm mZ 229,200 5,50 1 260,60 1,122

53, 632PC

M*O Vonl^jŠtch ozdobných šamfc^n vrátane povrchová} 

úpravy . . m 172,390 20,00 3447,80 0,000

54 642944121
Dodatočná montáž ocelovej dverovej zénjbne, plochy otvoru 
do 2,5 m2 ks 15,000 54,57 818,55 0,595

55 5533194500 Zénibňa ocafová CgU S00x1970x100nm ks 9,000 22,50 202,50 0,099

56 553310007300 Zinibňa oceFová CgU ixvxhr 700x1970x100 írm ks 2,000 22,02 44,04 0,022

sr 553310007600 Zintbňa ocetová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm ks 4,000 22,98 91,92 0,045

58 642944221
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvonj 
2,5-4,5 m2 ks 2,000 66,14 132,28 o.psfi

w. 55'331000e2K) Zérvbňa ocetová CgU šxvxhr 1450x1970x100 mm ks 2,000 26,55 52,70 0,026

9 ________Ostatné konštrukcie a práce-búranie________  __________________ 17 549,45 45,664 í

60 916561112
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 
lôžka z beL pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou m 61,460 5,72 351,55 6,056

61 592170001600 ObrubnIX parXový, IxSxv 1000x50x200 mm, sM ks 62,075 2,55 158,29 f,428

62 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m ' m2 483,957 2,16 1 045,35 12,443



č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

i
1
i 63 941941191

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 483,957 1,38 667,86 0,000

'64; 941941831
Demontáž lešenia Fahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 483,957 1,40 677,54 12,443

1'.; ;
(esi

941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 303,926 2,69 817,56 12,825

66' 953842110, Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa
súb

3,000 759,56 2 278,68 0,426

67 953945101 Soklový profit SL14 (hliníkový) m 68,180 7,06 481,35 0,026

68 953946521
rohový ochranný profil s Integrovanou sieťovinou LK Al 100 
(hliníkový) m 146,160 2,31 337,63 0,018

69 962032231
Búranie muriva nadzákladovéhoztehál pálených, 
väpenopleskových,cementových na maltu, -1,90500t m3 13,835 21,05 291,23 0,000

70; 966041441

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
ma2anln,škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 
1,60000t m3 4,812 37,50 180,45 0,000

.H 965081712
Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit, alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t m2 103,481 2,03 210,07 0,000

0^6053121
Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 
mm, -0,08300t m 172,390 12,03 2 073,85 ,0.000

-fe' ^8061112
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 
m2, -0,012001 ks 39,000 0,39 15,21 0,000

äfl:. §SáO61125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 
m2, -0,02400t ks 3,000 0,64 1,92 0,000

'75 968052354
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2, ^,0750pt rn2 3,388 12,16 41,20 0.000

76 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2, -0,062001 rn2 22,135 7,30 161,59 0,000

77 968062991
Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia 
a obkladov stien, -0,004001 m2 30,566 0,46 14,67 0,000

JÁ:- 96Š072455
Vybúranie kovových- drevených dverových zárubni plochy 
do 2 m2, -0,076001 m2 30,689 18,77 576,03 0,ÓOQ

d.'
72^ 978Ó12191

Oličenie omietok stropov vnútorných rákosovaných 
vápenných alebo väpennocementových v rozsahu do 100 %,
-0,05000t ' m2 55,410 4,95 274,28 0,000

8O'
ííi • •
97Í013141

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
väpennocementovýďi v rozsahu do 30 %, -0,010001 m2 694,275 0,86 597,08 o,óoo

..§1' 978015241

Otlčenie omietok vonkajších priečni jednoduchých, s 
vySkiiabanlm škár, očistením muriva, v rozsahu do 3Ó %, - 

0,0160Ot . ■ m2 350,955 0,64 224,61 .0,000

82 978059531
Odsekanie a odobratie sBen z obkladačiek vnútorných nad 2 
m2, -0,06800t m2 3,600 3,70 13,32 0,000

83 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím t 93,435 8,71 813,82 0,000

84 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie . t 93,435 6,10 569.95 0,000

85 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 93,435 11,22 1 048,34 0,000
Z ■

97§()8Í121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt np skládku za každý ďalší 1 
km ■ ■ ■ t ■538,720 0.35 188,56 0,000

97^082111
Vnútrostavenlsková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m. t 93,435 8,79 821,29 0,000

,Mĺ
'

97S0Ď9012
Poplatok za skladovanie -betón, tehly, dlaždice (17 01), 
ostatné t 93,435 28,00 2 616,18 0,000

■•.f - Presun hmôt HSV 2 838,92 0,000

'89 999281111

Presun hmôt pre opravy á údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m t 117,651 24,13 2 838,92 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 59 040,64 27.496

711__________ Izolácie proti vode a vlhkosti_______________ _________ _________ ________ 390,94 ______0,173

■S|l32107
Zhotovenie Izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóiolu 
položenou voľne na ploche zvtštej m2 72,889 3,10 225;96

- '**^ľ<'**

0;005



č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

91 6288000840 Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou. m2 83,822 1,85 155,07 0,168
. í

- 92 958711201 Presun hmôt pre izoláciu proB vode v objektoch výšky do 6 m % 3,810 2,60 9,91 o,opo
• •

713 izolácie tepelné 5 005,36
t- -s

1.3^
93' .713111111

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 
kladenou valne m2 42,340 1,36 57,68 0,009

• ť ŕ

94 591530001900
Dnevocementová doska s minerálnou vlnou KfíUPIZOL 
40/10 " m2 43,187 18,62 799,82 o,.ik?2

-95 713116410 Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 150 mm m2 24,000 4,29 102,96 Oi'OOO
■'

95 2317100009001 striekaná tepelná izolácia . 1(9 104.400 6,00 626,40 0,104

97 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 
voľne v Jednej vrstve m2 322,830 0.94 ■ 303,46 0,000

95 253720008000
Doska EPS 100S hr. lOO mm, na zateplenie podláh a 
plochých striech, m2 210,597 7,36 1 549,99 0,411

99 283720006700
Doska EPS 70S hr. 140 mm, do spodnej vrstvy v 
dvojvrstvovej skladbe plochých striech, m2 122,818 8,13 998,51 0,249.

100 713132133
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým 
prilepením ' m2 34,641 3,93 136,14 0;W

11# 283720008200
Doska EPS 100S hr. 140 mm, na zate/^enie podláh a 
plochých striech, . m2 35,334 10,31 364,29

0,"^
■ -ŕ“!

102 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 50,932 1,30 66.'21 o,otio -••/■’í

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 28,84 o,oóo'
■ ' í

103 725110811,
Búranie zariadení inštalácii a zabudovaných . . 
komponentowrätane likvidácie presná šjtecifikácia pol. BZ1

súb
1,000 26,22 26,22 0,000

• 1

104 998725201
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m % 0,262 10,00 2,62 0,000

762 Konštrukcie tesárske 4 596,88 3,259 ,

105 762331812
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60", 
prierez, plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t m 35,000 2,00 70,00 0,000

406 762332120
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120-224 cm2 m 35,000 7,15 250,25 o:o8a ■■ -.ľŕ

■W 605120006 Stavebne reziva SI vrátane inpiegnácie m3 4,078 230,00 937,94 2,2.^. - S

108 762341252 Montáž kontralát pre sklon od 22" do 35° m 741,955 1,13 838,41 oi'ppó 2 
‘‘í

109 762395000

Spojovacia prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie s tetovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty m3 4,078 28,10 114,59 PX)94

’’í

110 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60° m 741,956 0,85 630,66 OiÓÔO ■ •’ i

111 762341811
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z 
dosiek hrubých, hobľovaných, -0.016001 m2 296,782 1,36 403,62 0,000

112 762495000
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie 
stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závitky m2 52,960 0,63 33,36 0,013

113 762512235
Položenie podláh na drevený podklad z drevotrieskových 
dosiek pribíjaním rn2 52,960 4,09 216,61 0,000

## 60726000 Doska hr.24mm m2 57,197 12,50 714,96 0,629 • -.‘ľ

115 762526110
Položenie vankúšov pod podlahy osov^ vzdialenosti do 650 
mm m2 23,960 4,91 117,64 0,00'0

; '■■"f

## 606110000100 stavebne rezivo SI vrátane inpregnácie m3. 0,493 230,00 113,39 0,2ít ■ í

117 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m % 44,414 3,50 155,45

-t */’
0,050 ■'■'i

763 Konštrukcie - drevostavby 5897,20 2,99d

118 763138250
Protipožiarny podhľad SDK RF-RF115 mm ( EI45/15) 
závesný, dvojúrovňovä oceľová podkonštrukda m2 195,490 27,90 5454,17 2,886

■ .

119 763168722,
M*D Kapotovanie oceľového nosníka RF15mm presná 
špecifikácia pol. SD1 . m 4,000 43,46 173,84 0,113

120 998763201 Presiin hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 59,819 4,50 269,19 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 2 758,11 0,357 J



č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
Jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

121 764311822
Demonláž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, 
so sklonom do 30st, -0,00732t m2 18,362 1.24 22,77 0,000

122 764313281 Krytiny z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pol, STÍ m2 19,220 36,68 704,99 0,175

5
jí23 7'64326220

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms 
pod nadrimsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 
500 mm m 18,000 21,52 387,36 0,075

1

.124 7^339220
Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, kominov v hrebeni 
na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm m 4,940 75,84 374,65 0,003

i •. ‘

Ll25 764351810
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t m 29,100 0,93 27,06 0,000

.126 754352223

Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové 

polkruhové r.š. 250 mm m 29,100 21,56 627,40 0,054
•

•
Í27 764451802

Demontáž odpadových njr štvorcových so stranou 100 mm, 
0,00338t m 25,800 0,78 20,12 0,000

128 764454253
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 
10O mm m 25,800 19,38 500,00 0,050

129 998764201
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v ot^ektoch výšky 
do 6 m % 26,788 3,50 93,76 0,000

i . 765__________Konštrukcie - krytiny tvrdé_________________ _________ _________ _____ 12 202,22 12,905
h; ' ■

130
í ■ '

765311810
Demontáž keramickej krytiny pálenej utoženej na sucho od 
15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t m2 296,782 2,99 887,38 0,000

zCí •.
755312507

Keramická krytina TONDACH zložitých striech, sklon od 22° 
do 35° vrátane doplnkov m2 296,782 30,46 9 039,98 12,838

i,32 i^§901403 Strešná fólia Od 22° do 35°, na krokvy m2 311,621 4,98 1 551,87 o^oez
99Š765201 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 129,106 5,60 722,99 o,ooó

' 766 Konštrukcie stolárske_____________________ _________ _________ 10 096,38 0,109

134 766621081
Montáž okien a dverí plastového na PUR penu vrátane, 
parapetov m 112,490 10,00 1 124,90 0,020

.## MOOl
Plastové ohno dvojdielne výklopné 680 x 1370inin,.
vonkajile a vnútorne parapety presné épecifikáaa pol. OK1 ks 2,000 71,70 143,40 0,000

TWft ^002
Plastové okno jednodlelne neotváravé HOOx 2!X30mm, 
vonkajšie B vnútorne parapety .presné špecmkáaa pol. OK2 ks 6,000 170,92 1 025,52 0,000

M003
Plastové okno otvéravé 5i0 x SSOmrn, vonkajšie a vnútorne 
parapety presná špedflkécla pol. OK3 ' ks 1,000 37,55 37,55 ' 0;000

■Ť'Aí
í S 

^eo4
Plastové okno neotváravé 600 x 2100mm, vonkajšie a 
vnútorne parapety presná špecifikácia pol. OK4 ks 2,000 50,01 100,02 -0;600

;í-4
mss. .

Plastové okno dvojdielne oiváravé 520 x 600mm, vonkajšie 

a vnútorne parapety presné špecifikácia pol. OK5 ks 1,000 37,55. 37,55 6,000
í ; k.

Mooe
Plastové okno dvojdielne 9.10y IWOmm, vonkajšie a 
vnútorne parapety presná špecifikácia pol. OK6 ks 1,000 122,17 122,17 0,000

MÓ07
Plastové okno dvcýdielne 505 x 2000mm, vonkajšie a 
vnútorne parapety presná špecifikácia pot. OK7 ks 1,000 100,21 100,21 0,000

## M008

Plastové okno dvojdielne otvéravé s výklopným svetlíkom 
505 x 2000mm, vonkajšie a vnútorne parapety presné 
špecifikácia pol. OKS . . ks 1,000 100,21 100,21 0,000

^^9

Plastové okno dvojdielne otvéravé s výklopným svetlíkom 
1080 x 2000mm, vonkajšie a vnútorne parapety presná 
špecifikácia pol. OK9 : ks 1,000 192,61 19Z61 0,000

MOW

Plastové okno dvi^diélne,otvéravé š výklopným sveäíkom, 

570 x 1230mmi vonkajšie a vnútorne parapety presná 
špecifikácia pol. OK10 ............... ks 2,000 80,12 160,24 "ÓiiiíOO

. ■
Plastové okno otvéravé do vnútra, 790 x 440 mm, vonkajšie 
a vnútorne parapety presná špečiBkécia pol. OK11 ks 1,000 42,37 42,37 ojooO.

..

MÓW.

Piestové okno kruhové s výklopnou hcvnou časťou O810mm 
, vonkajšie a vnútorne parapety presné špedfikécla pol. ’
OK12 ■ ks 1,000 185,11 185,11 0,000

Plastové Okno'otvárave do vriútrá, 765 x 370 mm, vonkajšie 
a vnútorne.parapety presná špecifíkécia pol. OK13 ks 1,000 42,37 42,37 0,000

## M013

Platové dvere vonkajšie bežpečtnostnô 1100 x 20DOmm 

presná Spetífikácla pol. D11 Ig 1,000 714,42 714,42 0,000



Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť

celkom ?.-■

s# Mp'.?4
Platové dvare vonkaJSíB bezpečtoostné 1330 x 2450nvri 
presná Špecifikácia pol. D12 fíS í,0í» 1 217,88 12.17.88

• r.’''*.

0,eoí

150 766662112
Montáž dverového kriďa otočného Jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 16,000 25,00 400,00 OjOBO

5491500006001
Kájika dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený, . ks 16,000 15,00 240,00 O,ÍIÍ6

tt* MÓi5
Dvere vnútorné Jednokrídlové plné, 900 x 1970 mm presná 
Špecifikácia výpis dverí pol.DO ks 4,000 120,00 480,00 o,óoo

m MO16
Dvere vnútorná jednokrídlové plné, 870 x 1970 mm presná 
Špecifikácia výpis dverí pol. D8 ks 9,000 120,00 1 080,00 0,000

■it# M017
Dvere vnútorné Jednokrídlové plné, 700 x 1970 mm presná
Specifíkáda výpis dverí pol. 07 ks 2,01X1 110,00 220,00 0,000

Á MO18
Dvere vnútorné jedntdtridlovó plné, 700 x 1970 mm presná
Špecifikácia výpis dverí pol. 015 ks 1,000 110,00 110,00 0,000

156 766662132
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 2,000 36,20 7Z4O OiOoq

## 549150000600
Kľučka dverová 2x, žxrozBía BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený, ks 4,000 16,08 64,32 0,ť)í»

■##' 6ÍÍ610000400.PC
Dvare vnútorné dvojkrídlové 1375 x 2000mm otoäié 50% 
prosklená presná Špecifikácia výpis dverí POL D13 ks 1,000 220,00 220,00 0,025

## BÍ1610000400,
Dvere vnútorné dvojkrídlové 1400 x 2000mm otočné. 50% 
presklené presná Špecifikácia výpis dverí POL. D14, ks 1.000 250,00 250,00 0,025

160 766662PC
M+D Oprava poékodených časti proplovaného ostenia 
presný popis položka OP m2 18,883 30,00 566,49 Q,OÓO

161 766695212 Montáž prahu dverí, Jednokrídlových ks 3,000 7,55 22,65 0,000
61ÍS90003500 Prah dubový, dííka 72 mm. Sirka 10 mm ks 3,000 8,56 25,68 0,003

163 766702111 Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové ks 1,000 52,49 52,49 .0,000

## 611810000700
Zárubňa vnútorná obložkové 960 x 2100mm presná
Speciľikácia pol. Dl5 ' ks 1,000 95,82 95,82 0,015

165 766PČ

M+D Obnova pOvodnej konštrukcie+ náhrada zničených 
časti drevená zasklená stena vnúL 1100 x 2170 a 2330mm 
presná Specifikáda pol. D10 ks 2,000 100,00 200,00 óibSS

.1,66. 766PC002.

Kuch linkd L- 4,36 fn+3,6 m vrchné diely, bieb lesklá, 
sokel 150 ŕnm, pracovná doska hr. 360 mm, drez, keramická 
výlevka ukotvená súb 1,000 650,00 650,00 0,000

167 998766201
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v ot^ktoch výšky do 
6 m . % 0,000

0,55i
0,00 ...0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 337,51 0,001

168 767161110,
Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok vrátane 
povrchovej úpravy a kotvenia pol. ZV1+ZV2 m 22,200 30,00 666,00 0,001

169 7676411101
M+D oceľové vnútorné požiamé dvere vrátane zárubne 870 
x žOOOrhm , presná špeciPkácla pol. 01 ks 2,000 250,00 500,00 0,000

170 767641110

M+Ú oceľové vnútorné prďamé dvere vrátane zárubne 800 

x2000mm , presná špecifikácia pol. Dl A ks 1,000 250,00 250,00 0,000 •J

líl 7676411po
M+D oceľové vnútorné požiamé dvere vrátane zárubne
1000 x 2000mrn , . presná špecifikácia pol. 02 ks 1,000 260,00 280,00 •0,®P

• ’

1'72 767995PC
M+D Doplnenie oceľovej konštrukcie prístrešku vrátane 
povrchovej úpravy kg 208,265 2,50 520,66 O,ÓBÓ

173 787PV Dernontáž zábradlia terasy vrátane likvidáde súb 1,000 100,00 100,00 0,000

174 998767201.
Presun hmčt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m % 23.166 0,90 20,85 0X100

771 Podlahy z dlaždíc 7 904,66 4,367
175 771415010 Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 mm m 186,166 4,83 899,18 0,765

## 697740000100 Dlaždice keramické m2 20,478 12,00 245,74 0,379

177 771575106 Montáž podláh z dlaždic keramických do tmelu m2 178,080 14,50 2 582,18 0,650

## 597740001300 Dlaždice keramické ní2 187,642 Í6,00 2 906,27 7,944

179 77Í576303
Montáž podláh z (žaždic keramických do tmelu flexibilného 
mrazuvzdorriého m2 27,440 .17,65 484,32 0,092

. í
• 4

’#* 597740003000 Dlaždica keramická mrazuvzdorňé m2 27,989 .18,00 503,60 0,537
18Í 998771201 Presun hmčt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 79,773 3,55 283,19 o,óíiú -

í

• x n;.

*??• *

"VÍ



• .;iľ

• Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

775__________Podlahy vlysové a parketové________________ __________________ ______ 3 448,60 ______0,678

182 775521800
Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, 
parketových, pribíjaných, vrátane list -0,0150t m2 159,210 5,00 796,05 0,000

183 775630040 Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením vrátane líšt m2 80,760 12,00 969,12 0,070

## 611320003600 Drevená podlaha, vrátane líSt m2 82,375 18,00 í 482,75 0,603

iv. ■ 
|185 775592110

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm 
pod plávajúce podlahy m2 80,760 0,67 54,11 0,000

'Š# 283230008500 Podložka PE pod podlahy, hr. 2 mm m2 83,183 0,36 29,95 0,005

998775201
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch 
výšky do 6 m % 33,319 3,50 116,62 0,000

________ Obklady_________________________________ ______________________ 1 579,68 0.&69

^88 -781445102
Montáž obkladov vnútor, stien z obkladačiek kladených do 
tmelu ■ ■ ■ mZ 45,930 16,91 • 776,68 0,145

## 597640002200 Obkladačky keramické m2 46.849 16,00 749,58 0,825

190 998781201
Presun hm^ pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 
m % 15,263 3,50 53,42 0,000

783 ,_______ Nátery _______________________________________________________________ 441,07 0,057

191 783101812
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých 
A oceľovou kefou m2 1,258 1,65 2,08 0,000

ÍSŽ112110 Nátery ocef.konštr. olejové, A dvojnásobné - 70.pm m2 84,258 3,56 299,96 0,035
.^93 783112710 Nátery oceľ.konštr. olejové, ťažkých A základný - 35pm m2 84,258 1,65 139,03 0,022

ľ"”'. ■

Celkom 131 475,60 174,365

Mal’by ________________________________________________________2 353,19 0,242
■Í94. Zg^02801- Odstránenie malieb oškrabáním, výšky do 3,80 m Jm2

715,751 0,89 637,02 OiOOZ

195 .734410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3, 80 m I,m2 1 121,683 0,81 908,56 0,109

198 784452261 Maľby z maliarskych zmesi |m2 1 121,663 o;72 807,61 0130

teisi
Ir: ?. ' • Ť



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

IČO

Frójcktarit
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M

D .Celkové náklady

Názov stavby KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV JKSO

Názov objektu Zdravotechnika EČO

Miesto POHRONSKÝ RUSKOV

IČ DPH

Objednávateľ OBEC POHRONSKÝ RUSKOV í-ki-'

Projektant

Zhotoviteľ

Ing. arch. Ján Kačala

LEVSTAV-LEVICE, s.r.o. 36524735

■t -

SK2Ó20156226.. ‘

Spracoval Výsocká

Rozpočet Čisto Dňa

1 j08.O4.ZO21

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 rfii Počet Náklady/1 m.j. Počet NäWady/1 m.j: ■ '

.ľ:; 0 0,00 0 0,00 0

r/ Rozpočtové náklady EUR
Á , i Základné rozp. náklady B : Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
i j HSV I Dodávky 1 860,17 S Práca nadčas 0,00 13, GZS 1 ;0;ó0'
2 { .Montáž 4 288,14 9 jSez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava

3'PSV Dodávky 3 683,94 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky ' 'čí;óo-
4 -Montáž 2 789,40 11 0,00 16i Vplyv prosiradia ! 0.00
,5 !"M'' Dodávky 0,00 17 Klimatické vplyvy 0.00
6 i Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,ÓO’
zjzRN (r. 1-6) 12 621,65 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) J^íO;

2ÓÍHZS 0,00 21 'Kompl. činnosť 0,00 22/Ostalňé náklady | '’éjQbr;

Zslsúčet 7,12,19-22 12 621^5

Dátum.a podpis Pečiatka 24 DPI- 20,00 % z 12 621,65 2 524.33,
Objednávateľ

Dátum a podpis_________ ____________

Zhotovitel’

Dátum á podpis

Pečiatka

25 Cena s DPH.(r. 23-24)
■

15 145,98

E Prípočty a odpočty

Pečiatka

T • .
26 i Dodá vky zadávatera

27 Klzavä doložka

_______ 0,00

ó,,00

23 Zvýhodnenie + -



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV 
jObJakt: Zdravotechnika

Ótye^n^íeí: OBEC POHRONSKÝ RUSKOV 

:Zbí)jw.Íteľ:'LEVSTAV-LEVICE, a.r.o.
'Miesi;: POHRONSKÝ RUSKOV

Spracoval: Výsocká 

Dátum: 8.4.Z021

! KM 1 Popis j Dodávka
Montáž 1 Cona cvikoiri Hmotnovf calkom Sufcsikont

13 Zsmní práce - hĺbené vykopávky 0,00 2191,31 2 191,31 O.OOQ 0,000

16 Zemné práce - premiestnenie výkopku 0,00 78,26 78,26 0,000 0,000

17 Zemné práce - konálrukele zo zemín 0,00 148,52 148,52 0,000 0,000

Vodorovné podkladné a vedrajiie konštrukcie inž. stavieb 473,66 337,48 811,14 41,597 0,000

Potrubie z rúr plastových a sklenených 29,97 37,00 86,97 0,000 0,000

Potrubné vedenie - ostatné konštrukcie 654,90 108,86 763,76 0,008 0,000

i'; Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce 699,30 1 364,77 2 064,07 0,010 0,000

Wr4?1® Izolácie tepelné 60,95 152,49 213,44 0,001 0,000

L. 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 585,95 1 316,57 1 902,52 0,126 0,000

722 Zdravotechnika ■ vnútorný vodovod 832,23 750,74 1 582,87 0,047 0,000

725 Zdravotechnika • zriaďovacie predmety 2 192,13 315,83 2 507,96 0,012 0,000

734 Ústredné vykurovanie • armatúry 12,68 253,77 2Se.45 0,000 O.ODO

Montáž potrubia 2,34 21,94 24,28 0,000 0>OOQ

Celkom 5 544,11 7 077,54 12 621,65 41,801 0,000



fe;;
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ROZPOČET
stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV
Objekt: Zdravotechnika

.Objednávateľ: OBEC POHRONSKÝ RUSKOV
Zhotoviteľ; LEVSTAV-LEVICE, s.r.o. Spracoval; Výsocká
Miesto: POHRONSKÝ RUSKOV Dátum: 8.4. 2021 /.i j.

Č.. : Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
Jednotková

Cena celkom
Hmotnosť j-f 

celkom.-

• ■ t13 Zemné prace - hĺbené vykopávky 2191,31 0,000
■ 1 132201101 Výkop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 mS, - vodovod m3 30,150 28,61 862,59 0,000

2 132201101.1
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3, - 
kanalizácia m3 30,250 28,61 865,45 0,000

3 132201109

Príplatok k cena za lepivosť pri hĺbení rýh Sirky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3 m3 60,400 7,67 463,27 o,oqo

16 Zemné práce - premiestnenie výkopku 78,26 0,000

16240.1102
Vodorovná premiestnenia výkopku po spevnenej ceste z 
honiiny tr.1 -4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m m3 21,500 3,64 78,26 0,000

17 Zemné práce * konštrukcie zo zemín 148,52
....................í Ľ?

0,000
'5Í 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 21,500 0,72 15,48

OJÍltó

6 174101001
ZáSyp sypaninou so zhutněním Jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 38,900 3,42 133,04 0,000

45
Vodorovné podkladné a vedľajšie 
konštrukcie inž. stavieb 811,14 41,597

7 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm m3 22,000 36,87 811,14 41,597

87 Potrubie z rúr plastových a sklenených 66,97 0,000

8 871161121
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových 
vonksgšieho priemeru 32 mm m 37,000 1,00 37,00 0,000

.9 2860017820
HDPE rúra PEIOO rúta 32x1,9/100m PN10 (SDR17)-pre 
tlakový rozvod pitnej vody PIPĚUFE m 37.000 0,81 29,97 0,000

Potrubné vedenie - ostatné konštrukcie 763,76 •: '1

40 894431111
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN 
potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm ks 2,000 29,23 58,48 - 0,000

11 285ťW0z PP revízne Šachty DN 315 s Hat poklopom, 1,St /(S 2,000 320,00 840,00 0,000

12 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou m 37,000 0.60 29,60 0,004

13 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m 42,000 0,85 35,70 0,004

Prerazenie otvorov a ostatné búracie
práce97 0,0102 064,07

14 971056012
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien 
- železobetónových -0,000321 , cm 130,000 1,13 146,90 0,001

.;15 972046007
Jadrové vrty diamantovými korunkami do 0 80 mm do 
stropov - betónových, dlažieb -0,00011t cm 160,000 1,29 206,40 0,001

.16 972046010
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D110 mm do 
stropov - betónových, dlažieb -0,00021t cm 160,000 1,95 312,00 O;t©Ž

■.'17 972046012
Jadrové vrty diamantovými korunkami do 0130 mm do 
stropov - betónových, dlažieb -0,00029t cm 520,000 2,10 1 092,00 0.006

'i 8 974031132
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkofvek 
maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,006001 m 50,000 2,37 118,50 0,000

.19 974031142
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkofvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t m 4,000 2,10 8,40 óííó'o

20 974031153

akúkofvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 

0,018001 m 13,000 3,08 40,04 0,000

21 974042553

Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky lOOmm a šírky do 
lOOmm, -0,022001 m 4,000 7,68 30,72 0,000



č. K6d položky Popis Mti
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena cetkom
Hmotnost’ 
celkom

22 974042566

Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a štrky do 

300mm, -0,09900t m 5,000 15.52 77,60 0,000

23 äzäoimi
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím t 1,398 9,68 13,53 0,000

24 979061111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,398 12,47 17,43 0,000

^25; 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km t 1,398 0,39 0,55 0,000

:í 713 Izolácie tepelné______________________________________________ 213,44 0,001
26 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10mm,vnútpriemerdD3Bmm m 23,000 2,73 62,79 0.000

27 2837741538 Tubollt DG 20 x 5 íTOlácia-trubica AZ FLEX Armacell m 10,000 0,25 2,50 0,000

26 2837741551 Tubol/I DG 25 x 5 Izotácia-trubica AZ FLEX Armacell m 13,000 0,29 3,77 0,000

29 713482112 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 9,000 3,06 27,54 0,000

30 2837741577 Ti^ollt DG40xS izo/äcia-Irubica A2. FL£X Armacell m 9,000 0,64 5,76 0,000

31 713482121 Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 m'm.vnút.priemer do 38 mm m 26,000 3,00 78,00 0,001

32 2837741542 7ubolit DG 22 x20 Izoláda-trublca AZ FLEX Armacell 13,000 1.17 15,21 0,000

'33' '^37741555 Tubollt DG 28 x 20 izolácia-trubica ftZ FLEX Armacell m 13,000 1,37 17,81 o^óóo

34 996713101 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m t 0,002 31,53 0,06 0,000

;;.;,721________ Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia__________________________ 1 902,52 0,126
-36'' •72Í171107 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1,8 m 24,000 16,02 384,48 0,037

36i 721171109 Potnrbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 m 15,000 18,97 284,55 0,027

,-3ľ. ?2Í171111 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové pi 25 m 15,000 20,47 307,05 0,028

.38 721171112 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 m 38,000 17,25 655,50 . 0,031

39 721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripájade D 40x1, 8 m .0,500 7,90 3,95 0,000

40 721173205 Potnjbie z PVC - U odpadné pripájade D 50x1, 8 m 4,000 8,95 35,80 .0,003

41 721194104.
Zriadenie pripcjky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpusSek D 40x1, 8 + lievlkový sifón DN 40 Rs 1,000 2,63 2,63 0,000

42 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpusHek D 50x1,8 ks 6,000 2,91 17,46 0,000

$3:' 72Í194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110x2,3 ks 3,000 4,30 12,90 0,000

^44- 721274102 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HtlL 807 ks 2,000 6,09 16,18 óio'oi

45: 7,2Í290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizáde v objektoch vodou do 
DN 125 m 56,500 0,81 45,77 o;oóo

7gÍ290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 
150 alebo DN 200 m 33,000 1,03 39,14 0,000

’721290123
Ostatné - skúška tesnosti kanalizáde v objektoch dymom do 

DN 300 m 94,500 0,97 91,67 0,000

-4B- 998721101
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 
m . . t 0,233 23,36 5,44 0,000

722 Zdravotechnika > vnútorný vodovod 1 582,97 0,047

49 722172121
Potrubie z plwtlckých.nir PP-R D20/3.4 - PN20,jK)lyftoym 
zváraním . ■ ----- m 23,000 ~7,9Í 181,93 0,005

^^172122
Potrubie z plastických nir PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym 
zváraním . m 26,000 9,61 249,86 0,009

ľsi; 722172124
Potrubie z plastických rúr PP-R D40/6.7 - PN20, polyfúznym 
zváraním m 9,000 14,94 134,46 0,008

^190222 Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie ÓN
20 . ' . .

súb
2,000 79,64 159,28 Pľôiá

jrjžl90401
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ' Rs 13,000 7,61 98,93 0,000

-64’- 722221016
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 6
3/4 • ■■ ks 2,000 3,87 7,74 0,000

55.: 5511870010
Gulbvý uzáver pre vodu 3/4", FF páčke, niklovaná mosadz 
or 58IVAR Rs 2,000 .6,33 12,66 0,000

• 56 722221020 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G1 ks .2,000 4,27 8,Š4 0,000

67 5511870600 Guľový utóver pre vodu s odvodnením, 1", IVAR Rs 1,000 21,16 21,16 0,000

58 5511870150 Gutový uzáver pre vodu 1", IVAR: Rs 1,000 11,54 11,54 0,000

59 722221081 Montáž gulového kohúta vypúšťacieho závitového Q 3/8 ks 1,000 2,-11 2,11 0,000

..•í; ■;
4/

KÍ''”'



Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
Jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

60 55fíS7íf30
Vypúšfacl guľový kohút s páčkou, 3/8", Euro M, mosadz OT 
58 IVAR ks 1,000 4,83 4,63 Ú,OOÔ

..6 i 722221112 Montáž guľového kohúta záhradného závitového G1/2 ks 1,000 2,32 2,32 oitei)

■62 5511871í90
Záhradný gulbvý uzáver, 1/2"-3/4", DN 15, niklovaná 
mosadz OT 58 IVAR ks 1,000 7,05 7,05 0,Ď^:

63. 722321170 Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 1,000 2,32 2,32 0,000
-gi) 5511130240 Poistný venOl, 1/2116 bar, so spätnou klapkou ka 1,000 11,52 11,52 0,000

722221275: Montáž spätného ventilu závitového G 1 ks 1,000 4,28 4,28 o^pó

66 5511872290
Kontrolovatelný spätný vendi, 1", PN 16, mosadz "CR", disk 
plast IVAR ks 1,000 27,66 27,66 0,000

67 722229101

Montáž ventilu výtok., 
plavák.,vypůšť..odvodňov.,kohůt.plniaceho, vypúšťacieho PN 
0.6, ventilov G 1/2 ks 1,000 3,69 3,69 0,000

68 4223050000 Kohút plniaci a vypúStacI K 310, PN 10, D 10 mm ks 1,000 3,92 3,92 0,000

69 722250005 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25
súb

1,000 15,31 15,31 0,0Ô0

Zff 4493202990

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH- 
PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica 
ekv.10 PHHP ks 1,000 410,00 410,00 o.bdš

71 722263415
Montáž vodomeru závit. Jednovtokového suohobežného G 
3/4 (2 ni3.h-1) ks 1,000 11,64 11,64 Oi002

72. 3SS2122S0Ó Vodomer vm3-5 3/4 . ks 1,000 41,62 41,62 0,000

73 722290226 Tlaková skúSka vodovodného potnibia závitového do DN 50 m 58,000 1,47 85,26 0;011

74 722290234 PrepláchnuUe a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 58,000 1,07 62,06 0,001

75 998722101 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m t 0,070 21,16 1,4S 0,000

725________ Zdravotechnika - zriaďovacie predmety_________________________ 2 507,96 0,012
76 6420133890 Misa kombinovaná stojacia biela . ks 2,000 135,00 270,00 0,000

77 725119308 Montáž záchodovej misy kombinovaný' s zvislým odpadom
súb

2,000 25,18 50,32 0,000

725137112
Moiitáž pisoárového stpjiska z bieleho dlturvitu bez splach. 
zariad. dier, rúrka dol m pozink.

súb
1,000 15,00 15,00 O,PäŠ

79 6425211400 Pisoár biely 4410 V As 1,000 64,00 64.00 O,ÔÔÔ

aó 725219201 kWontáž umývadla na konzoly, bez výtokové) armatúry
súb

2,000 34,30 68,60

■ ' 
0,bÓ5

81. 6421370600 umývadlo 55cm BIELE /rs 2,000 58,00 116,00 o.oob

■82 725219601 Montáž stĺpa umývadla
súb

2,000 3,87 7,74

1 < .

0)004

.83. 6429125100 Stĺp biely k umývadlu 1937 V ks 2,000 47,48 94.96 Ô,OÓÓ.

84 725241 lá
Montáž > vanička sprchové akryiátová obdĺžniková 90Dx8D0 

mm
súb

1,000 48,97 48,97 0,000

85 5542350650 sprchový kút komplet 90x90x200 ks 1,000 541,50 541,50 0,000

86 725291114, Montáž doplnkov zariaderti kúpelhl a záchodov, madlá
súb

1,000 3,03 . 3,03 o,oôô
iST. 5513009260 Madlo univerzálne UNIVERSUM, 320x100x100 mm, nerež ks 1,000 55,00 55,00 0,000

88 725333360
Montáž výl^y ka-arňiokej voľne stýacej bez výtokové).. 
armatúry

súb

1,000 17,24 17,24

\ ^'í'}
0®

89 6420144360
Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová 
mreža, b/e/e Rs 1,000 196,95 196,95 o.boó

90 725819401 Montáž ventilu rohového s prijxijovacou rúrkou G1/2
súb

17,000 5,30 90,10 Ó,OÓ1

91 5510124100 VenOl rohový RDL 80112' Rs 17,000 14,52 246,64 0,000

92 725829201
Montáž batérie umývadlové) a drezový nástenný pákovej, 
alebo klasickej ks 1,000 6,96 6,96

0;00Ó

O’S 5514670370 Umývadlová nástenná batéria DN 15 ks 1,000 50,00 50,00 0,000

94 725829601
Montáž batérii umývadlových stojánkových pákových alebo 
klasických ks 3,000 11,92 35,76 0,000

95 5613006570 Dnezová batéria stojánková T/GO, 345x185x85 mm, äirém ks 1,000 53,00 63,00 0,000

96 5514844580 Umývatáová stojánková batéria ks 2,000. 25,00 50,00 0,000

97 725849201 Montáž batérie sprchový nástennej pákovej, klasickej ks 1,000 3,11 3,11 0,000
1 98 5514367400 Sprchová batéria páková Rs 1,000 27.1,18 271,18 0,000



; , Kád položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

S9 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlová do D 40 . ks 2,000 6,87 13,74 0,000

## SS14703200 Uzävisrka zápachová • sIfĎn DN40 /fS 2,000 20,00 40,00 0,000

■101 72S869311
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
drezová do D 50 {pre jeden drez) ks 1,000 7,5S 7,58 0,000

## 2863120199 Orezový ocňok so sifónom pre 1 tirez, D 50, plast fcs 1,000 8,13 8,13 0,000

ÍQ3 7^5869321
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
pračkovej do D 50 ks 1,000 6,31 6.91 0,000

##' 2863120236
Odpadový komplet pre pračku, D 50, plast, sanitárny 
systém, GEBEFUT ks 1,000 13,30 13,30 0,000

105 725869340
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
sprchovej do D 50 ks 1,000 6,91 6,91 0,000

i 0516161200
Uzávierka zápachová - sifón pre sprchovacie kúty HL514/SN- 
80, DN 40/50x80 mm, PP/PE ks 1,000 22,00 22,00 0,000

j’&ŕ
5518172000 Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2 ks 1,000 21,00 21,00 0,000

ioa 725869371
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
pisoárové) do D 50 ks 1,000 7,23 7.23 0,000

109 998725101
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do6m t 0,202 24,28 4,90 0,000

ľ Celkom 12 621,65 41,801

734 Ústredné vykurovanie - armatúry ___ _________________ 266,45 0,000
'l,l0. 7M208115 Montáž závitovej amiatúry s 2 závitmi G 1 ks 1,000 3,90 3,90 0,000

'^'11123000 Ventíl uzatvárací priamy K 83-TDN 25 1' As 1,000 12,55 12,55 0,000

112 734209999 Ostatný podružný materiál ks 1,000 250,00 250,00 0,000

1< Ír Montáž potrubia 24,28 0,000
§^0203562

Montáž USTR prechodka PE/ocef PE100 SDR11 
D32/DN2Smm ks . 2,000 12,14 24,28 0.000



krycí list rozpočtu

Názov stavby KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV

Názov objektu Vykurovanie

Objednávateľ OBEC POHRONSKÝ RUSKOV

. . Projektant Ing. árch. Ján Kačala

' Zhotoviteľ LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Spracoval Výsocká

JKSO

EČO

Miesto POHRONSKÝRUSKOV

IČO IČ OPH

36524735 SK2020156226. í

Rozpočet číslo Dňa CPV

1 1 j08.(M.2021
CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady 7.1 rii.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady í 1 m.j.

0 0,00 0 0.00 0
. ... Z- ' • *

Rozpočtové náklady 'EUR 3- ^.

A Izákladné rozp. náklady B í Doplnkové náklady c ;Vedľajšie rozpočtové náklady -Tí
i HSV Ioodávky

0,00 Práca nadčas 0,00 13 GZS ■ : ;o:ôÔ
;2 Montáž j STOjOO

9 ! Bez pevnej' podl. 0,00 14

15

Mimostaven. doprava

3 PSV Dodávky

4 Montáž

4 358,84 10 j Kultúrna pamiatka 0,00 Sťažené podmienky i íp;bó'
2 044,26 11 0,00 161 Vplyv prostredia 0,00

5 "M“ Dodávky 0,00 17

18

Klimatické vplyvy 0.00

6 Montáž 0,00 VRN z rozpočtu . -P.Qó

7 2RŇ (r. 1-6) 6 913,10 12 DN (r, 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20iHZS ' 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatná náklady -..-ÍÄ

Projektant D ICelkové náklady ' ,

23|Súčet 7, 12,19-22 69Í3^Ô’

Dátum a podpis Per

Peť

Jatka DPI- 20,00 % z 6 913,10 1 382.62'

Qbjednávater

Jatka

Cena s DPH (r. 23-24) 8 2S5?72í

Dátum a podpis 

Zhotoviteľ.

E iPn'počty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa . o,úp

Dátum a podpis Pečiatka

27 Klzavá doložka 0,00.

281 Zvýhodnenie + - ;Óľ()O-



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
ľSéávbäľ- KOMUNHNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV 

Objflkt: .Vykurovanie

ÍÓbjednôváter: OBEC POHRONSKÝ RUSKOV

■•Zhotoviler, LEVSTAV-LEVICE. s.r.o.
Miesto: POHRONSKÝ RUSKOV

Spracovek Výsocká 

Dátum: 6.4.2021

1 Kód Popis Dodívka Montáž Cena oeliMm Kmotnosf celkom SufcetkoíTi

Dl PRACE a dodávky PSV 4 358,84 2 S54,2e e 913,10 0,728 0,000

1 713
Izolácie tepelné 59,40 207.22 266,62 0,046 0,000

: <731‘ Kotolne 0.00 237,59 237,59 0.000 0,000

í’ 732' StroFovne 1 eoa.oo 120,» 1 920,90 0,000 0,000
i
J ' 733 Rozvod potrubia 493,01 778,85 1271,86 0,044 0,000

Í3i4*7äí4>
Armatúry 404,03 121,14 585,77 0.012 0,000KĽ'.oi iľ "
Vykurovacie telesá 1 381,80 325.68 1 707,48 0,583 0,000____

Konštrukcie doplnk. kovová stavebné 160,00 252,88 412,88 0,043 0,000

999 PSV ostatné 0,00 510.00 510,00 0,000 0.000

Celkom 4 358,84 2554,26 6913,10 0,728 0,000



ROZPOČET <- 5
Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV : í

: Objekt: Vykurovanie 

- Objednávateľ: OBEC POHRONSKÝ RUSKOV
Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o. Spracoval: Výsocká

.LMiésto: . POHRONSKÝ RUSKOV Dátum: 8.4. 2021

Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnou.;-, 
celkom; 

---------------- ;__

Ďi PRÁCE A DODÁVKY PSV 6 913,10

713__________ Izolácie tepelné________________________________________________________ 266,62______ OjMg- •

1 71346-3110
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE upev.sponou 
potr.DN 1S m 94,000 1,04 97,76 0,023

2 71346-3112
Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE upev.sponou 
potr.DN 20 m 99,000 1,04 102,96 0.024

3 R2B 300108 Tepelná izolácia potrubí 1S/9mm m 94,000 0,30 28,20 0,000

4 R2a 300109 Tepelné Izolácie potrubí 22í9mm m 84.000 0,30 25.20 0,000

'5 R28300110 Tepelná Izolácia potrubí 28/9mm m 15,000 0,40 6.00 0,000

99871-3201 Presun hmôt pre Izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 2,601 2,50 6,50 0,000

733 Rozvod potrubia. 1 271,86 0,044
12 73332-1501 Potrubie plasthlinikové 16x2 mm z rúrok v kotúčoch m 48.000 5,08 243,84 o,i>iú

73332-1502 Potrubie plaslhllnikové 18x2 mm z rúrok v kotúčoch m .46,000 5,63 258,98 . , .OíPÍ^

íi^ 73332-1503 Potrubie plasthllnikovó 20x2 mm z rúrok v kotúčoch rn 84.000 6,20 520,80 í', .d

■is 73332-1504 Potrubie plesttilinlkové 26x3 mmž rúrok v kotúčoch rn 15,000 9,46 141,90 ..Oíbfií

'le' 73339-1101 Tlaková skúška potrubia plastového do d 32 m 193,000 0,46 88,78 .0,000 ' 'í
17 99873-3201 Presun hmčt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m % 12,543 1,40 17,56 ■0/008 .. H -

734 Armatúry 585,77 0,012
18 73420-9105 Montáž armatúr s jedným závitorn G 1 kus 13,000 1:17 15,21 0,000

19 551 273200 Hlavica termostatického otdádania S 13,000 10,00 130,00 0,000

20 73420-9113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G1/2 kus 26,000 2,90 75,40 0,001

21 551 292060
Armatúra prípojovacfa radiátorová VKpre 1/2růrt<ovů 
siistavu, priama, s vypúšťaním 112’z 1S

ku 

s 13,000 15,00 195,00 0,009

22 73420-9114 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4 kus 10,000 3,57 25,70 0,000 .-7.

23 55í 141460 Gtrfový kohút, plnoprietdiový, nikel, páčka, 374" 5 7,000 10,00 70,00 0,002 :-'j4

■'24 551 217000 Veritil regulačný 3/4" 5 1,000 50,00 50,00 0,000 7-”-' ,

25 551 294920 Filter závitový vnútorný 3/4" S 2,000 6,50 13,00 O,0í)Df ■' ľ -í
'2S 99873-4201 Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m % 5,843 0,25 1,46 oS'tí

• k J
•’ í í

735 Vykurovacie telesá 1 707,48 0,583
2T 73515-3300 Pripi, za odvzdušňovacl ventil telies kus 14,000 1,49 20,88 O,Í)Ó0

28 73515-8120 Vykúr, telesá panel. 2 radová, tlak, skúšky telies vodou kus 5,000 8,67 43,35 0,000

29 73515-8130 Vykúr, telesá pan. 3 radové, tlak, skúšky telies vodou kus 9,000 10,00 90,00 0,000



’í
; iKůd položky Popis MJ

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 
celkom

í

73515-9639
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21VK 
HdoeOOA-dcSDOOmm kus 1,000 11,14 11,14 0,000

ďá4 52)0}9
Teleso vyh.^oskové dvojité s IxkonvsM. typ 21VK s krytmi 
H600L500

ku

s 1,000 62,00 62,00 0,016

®Í32’
73515-9641

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21VK 
Hdo900/Ldo2000mm kus 2,000 11,40 22,80 0,000

33 484 S31521
Teleso vytí.doskové dvojité s Ixkonvekt. typ 21VK s krytmi 
H900Ĺ1200

/Cií
s 1,000 111,44 111,44 0,055

34 484 53Í531

Teleso vyh.dosiiové dvojité s Ixkonvekl. typ 21VK s krytmi 

H900ĹT300
ku 
s 1,000 120,00 120,00 0,060

35 73515-9645
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22VK 
Hdo600/Lďo2000mm kus 2,000 11,14 22,28 0,000

j‘36 484 521291
Teleso vyfi.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22VK s krytmi 
H600L800

ku
s 2,000 79,45 158,90 0,056

1^37
73515-9651

Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. 33VK 

Hdo600/Ldo2000mm . kus 6,000 11,14 89,12 0,001

521519
Teleso vyh.dosková teylté s 3xkonverkt, lyp 33VK s krytmi 
H600 L500

ku

s 1.000 98,50 98,50 0,026

521560
Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33Vk s krytmi 
HepOLlOOO

ku
s 7,000. 118,60 830,20 Q.^T

99873-5201 Presun hmôt pre vykúr, telesá UK v objektoch výšky do 6 m % 16,806 1,60 26,89 0,000

767__________Konštrukcie tloplnk. kovové stavebné __________________ ________ 412,88______0,043
'41 75799-5101 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg kg 40,000 6,73 269,20 0,003

42 553 0OÓO20 Ocefové konítrukcie - predbetnä cena ■ kg 40,000 3,50 140,00 0,040

43 99876-7201
Presun hmút pre kovové stav, doplnk. konštr. v objektoch 
výšky do 6 m % 4,090 0,90 3,68 0,000

Celkom 6 913,10 0,728

-jtí PSV ostatné ________________________ ___________________________510,00 0,000
44 99399-R0.10 HZS - Vykurovacia skúška hod 24,000 15,00 360,00 0,000

',45' 99999-R010.1 HZS - Uvedenie kotla do prevádzky
súb 
or 1,000 150,00 150,00 0,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Názov objektu

Objednávatef

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Merné a účelové jednotky :
Počet j Náklady/1 m.j. Počet j Náklady/1 m.j. Počet | Náklady/1 mj.

oj 0,00. o’ 0,00 0

Rozpočtové náklady' EUR

A iZákladné rozp. náklady B {Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady
llHSV Dodávky 0,00 3 t Práca nadčas 0,00 13|GZS 6,ooi

.2 Montáž . 0,00 9 ÍBez pevnej podl. 0,00 14ÍMiniQstaveit. doprava 0,00

3 jPSV Dodávky 0,00 10 {Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky ó,op

.-'A-. Montáž 0,00 11 0,00 16’vplyv prostredia . 'O-

Dodávky 8 579,18 •YT Klimatické vplyvy . . Ôíí?0,
. n

Montáž 8 527,86
läjvRNz rozpočtu

7:ÍZRN (r. 1-B) 17 107,04 IzjoN (r. 8-11) 19ÍvRN(r. 13-18) . íp.po

0,00 21 'Kompl. činnosť 0,00 221 Ostatné náklady 1.322^^

Projektant D Celkové náklady
Z3Ísúče17,12,19-22

18429,04

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPI- 20,00 % 2 18 429,04 3 685,81

Objednávateľ
25 Cena s DPH (r. 23-24) 22 114,85

Dátum a podpis Pečiatka
E Prfpočty a odpočty

■ ; x ľ •

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávate ta

27 Klzavá doložka 'Ó,OP:(

Dátum a podpis Pečiatka 26 Zvýhodnenie + - ŕe,t>04

KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV

Elektroinštalácia

OBEC POHRONSKÝ RUSKOV

Ing. arch. Ján Kačala

LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Výsockä

Dňa

08.04.2021 CPA

Rozpočet číslo CPV



stavba; KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV 
Objekt: Etektroinfttettela

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

-Objednáveten OBEC POHRONSKÝ RUSCOV 
.Zl\crtovi^:kevSTAV-LEVíCe. s.r.O.

■Miesto: POHRONSKÝ RySKOV
Sprecovat Výsocké 

Dátum: 8.4.202t

Popis Dodivka MútlUž Cena celkom Hfno&toBfcejfcoffl SuťeeKorn

Práce e dodávky M B 579,18 B 527,86 17 107,04 24,844 0,000

- 2ÍrM ElektromontážB 8 085,05 5 9nr04 14 036,00 0.370 0,000

4&M Zemné firice pr) exU.montpfácach SU,13 2 148,82 2 66235 24<4«5 0,000

95-M 0,00 408,00 408,00 0,000 0,000

OST HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA 0,00 1 322,00 1 322,00 0,000 0,000

Celkom 8 579,18 9849,86 18 429,04 24,844 0,000

í-/:,. ..

' i'ľ'-
; , ; 'Á .

I ■ '. ■■■■ "■ 
í

i



ROZPOČET
.stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV
Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: OBEC POHRONSKÝ RUSKOV
• • i -J-

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o. Spracoval: Výsockä
Miesto: POHRONSKÝ RUSKOV Dátum; 8.4.2021

č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť' ;■ 

celkom; ľ;

M Práce a dodávky M 17 107,04 24,844

;ľ 210010002
Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 
23 -16 mm m 50,000 1,10 55,00 0,000

2'. 34S0722200 Rúrka PVC 2316 m 52,500 0,20 10,50 0,0^

210010003
Rúrka ohybná eiektroinštalačnä. uložená pod omietkou, typ 
23 - 23 mm m 20.000 1.17 23,40 o,'^0

4-. 3450722400 Rúrka PVC 2323 m 21,000 0.30 6,30 o,óoó
s 210010301 Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 136,000 1,31 176,85 O.OOĎ

6 3450906510 Krebica KU 68-1901 ks 135,000 0.27 36,45 0,000

. 7 210010321.

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia 

{1903, KR 68) kruhová ks 90,000 5,00 450,00 o.bóš
■Š 3450307510 KrablCB KU 68-1903 ks 90,000 1,90 171,00 0,000

9 210010323

Škatuľa plastová nehorľavá pre skúšobnú svorku 150x150 s 

vekom ks 5,000 3,50 .17,50 0,000

ÍO 3450913500 Krabice plastová nehorfava ISOxISOmm, s vekom ■ ks 5,000 20,00 100,00 OjOOO

. i'i 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vČ. zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2 . ks 90,000 0,97 ■ 87,30 0,000

Í2 210100002
Ukončenie vodičov v rozvádzač, vč. zapojenia a vodičovej 
koncovky do 6 mm2 ks 8,000 1,45 11,60 0,060

.'Q. 210100251
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 10 mm2 ks 20,000 5.45 109.00 o.isä

'14 210110021
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokrá, včítane 
zapojenia jednopólový - radenie 1 3,000 4,72 14.16 o.bbn

■Í5 3450201330 SplnaĚ 1 vodotesný Legrand Valeria, IP43 ks 3,000 4,00 12,ÓO 0.000

16 210110041
Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový 
radenie 1 ks 13,000 2,12 27,56 0,.f)0& '

17 3450201270 Spínači, 3SS3-012B9B1 lesklý biely ÄS 13,000 5,00 65,00 0,000

18 210110043
Spínač polozapustený a zapustený víLzapojenla sériový 
prep.stried. - radenie 5 A ks 4,000 2.77 11,08 0,000

19 3450201430 Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý bl^ý ks 4,000 4,31 17,24 0,000

"'2Ů 210110045
Spinač polozapustený a zapustený vč.zapajenla stried.prep.- 
rad^ie 6 ks 22,000 2,42 53,24 0,000

2ŕ 3450201520 Prepínač 6 ■ 3553-06289 B1 lesklý.biely ks 22,000 7,00 154,00 0,000

-22- 21-0110046
Spínač polozapustený a zapustený v&zapojenia krížový 
prep.- radenie 7 ks 3,000 2.12 8,16 ■o,í^.ŕ

23 3450201630 Prepínač 7 35S3-07289D2 béžový ks 3,000 7,00 21,00 O,ÓÔÍÍ

24 210110082
Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pra zápuste nú montáž 
vč. tlejivky ks 1,000 5,74 5.74 ■O.O0Ô

25 3450663620 Sporáková prípojka 39563-23 do steny ks 1,000 17,50 17,50 0,000

26 210111011
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. 
zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z ks 69,000 3,93 349,77 0,000

27 3450318300 Zásuvka jednoduchá Legrand Valena, IP20 ks 89,000 2,81 250,09 0,000'

26 210190002 Montáž oceľolechovej rozvodnicé do váhy SO kg ks 4,000 25,87 103,48 0,000

29 210200027 Svietidlo nástenná Led 10W, IP20 ks 4,000 5,02 20,08 0,000

30 3480010160 Svietidlo nástenné Led 10W, IP20 ks 1.000 65,00 65,00 0,000

3'1. 210200031 Svietidlo nástenné Led 7W s ädloRi pohybu, IP43 ks 10,000 5,02 ■ 50,20 0,000

32 3480124700 Svietidlo nástenné Lad 7W,sädlom pohybu IP43 ks 10,000 45,00 450.00 0,000

33 210200046 Svietidlo stropná kruhové Lad 7W, IP20 ks 12,000 6,02 60,24 0.000

134 3480010010 Svietidlo stropné Led 7W, IP20 ks 12,000 40,00 480,00 ____ _0JQ(i



r~
(e-
1___

Kúd položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosľ 

celkom

35 210200048 Svietidlo stropné Led 10W ks 4,000 6,02 2O:Q8 0,000

36 3480010(^0 SvíbUcIIo stropné 10W, IP20 4,000 40,00 160,00 0,000

37 210200050 Svietidlo nástenné led 10W, IP43 ks 4,000 5,02 20,08 0,000

38 34800J0110 Svietídlo nästennéLed 10W, IP43 /rs 4,000 65,00 260,00 0,000

39 210200051 Svietidlo stropné kazetové LED 26W, IP20 ks 18,000 5,02 90,36 0,000

!,40- 3480010310 Svieadlo stropné kazetové Lad 26W, IP20 te 18,000 60,00 900,00 0,000

41 ' 210201016 Svietidlo stropné kazetové Led 40W, 1P20 ks 34,000 5,02 170,68 0,000

42 34Ä)Í9O3OO SvíeOdlo stropné karátové Lad 40W, IP20 ks 34,000 55,00 1 870,00 0,000

•43 210200056
Svietidlo nudzové FLC 8W s akumulátorom typ Lucia 
1089LUC-2SE IP22 ks 9,000 8,00 72,00 0,000

3480106100
Svietidlo núdzové FLC 814/ s akumulátorom typ Lucia 
AÍ0B9LUC -2SEIP22 ks 9,000 40,00 360,00 0,000

210220002
tjzemrtovacie vedenie na povrchu FeZn D10 mm (pre 
ochranné pospájanie} m 10,000 2,59 25,90 0,000

-46 1561623500 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10. OOmm kg 6,160 1.24 7,64 0,006

47 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek.prepojenia. 
izolácie spojov FeZn do 120 mm2 m 90,000 1,45 130,50 0,000

48 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm *9 84,780 2,72 779,73 0,085

49 210220102 Zvodový vodič včítane podpery AlMgSI d 6 mm m 38,571 15,98 616,36 0,000

50 1561522500 Drôt AlMgSI d 8mm l<9 14,200 3,50 49,70 0,014

51- 357^0142200 Rozvádzač RS1 ks 1,000 250,00 250,00 0,000

3570142300 Rozvádzač RS2 ■ ks 1,000 250,00 250,00 0,000

53 357Ó142400 Rozvádzač RS3 ks 1,000 250.00 250,00 0,000

3570142700 Rozvádzač merania RE ks 1,000 250,00 250,00 0,000

L-k £^•61530100 Poplastovaný vodič AlMgSI D8mm OSO m 30,000 2,39 86,70 0,273

! ^5 . 3540402900 HR-Podpera PV 01 . ks 30,000 0,59 17,70 0,000
^^404300 HR-Podpara PV 17 i ks 60,000 0,80 48.00 0,000

58 3540406800 HR-Svorka SS , ks 18,000 0,40 7,20 0,000
í', 59 2102W112 Zvodový vodič poplastovaný OBO d 8miTi m 30.000 2,50 75,00 O.ÓOO

60 210220211 ZachyLfyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dľžky tyče ks 1,000 15,00 15,00 o;ooo
6J 3540200800 HR-Driiak DJ7hti ks 3,000 2,20 6,60 0,000

62 3540201600
Driiak zvedovej tyče na upevnenie na drevené konštrukcie 
OJ Bhd ' ks 3,000 4,50 13,50 0,000

3540300400 HR-ZbemátyčJP20 ks 3,000 9,50 28,50 o;ooo
3540401900 HR-Ochraňná strieška OS 01 ks 3,000 1,90 5,70 0,000
^40402100

HR-Octiranná strieška OS 04 ks 3,000 2,45 7,35 0,000

fěě. 3540405900 HR-Svorka SJ 01 ks 3,000 1,30 3,90 0,000

21'0220301 Bleskozvodovä svorka do 2 skratiek (SS, SR 03) ks 32,000 2.50 80,00 o.tíoó
.

^220302
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, S'J, SK, SZ, SR 
01,02) - ks 14,000 3,50 49,00 0,000

á®' ^40408300 HŔ-Syorka SZ ka 5,000 7,30 6,50 0,000

^a- 3Š^4oe'2oo
HR-Syorka SO ■ ks- 5,000 1,40 7,00 0,000

■7-1 3540406700 HR-Svorka SR 03 ke 5,000 0,8Ô .4,00 0,000
Í2 3540406100 HR-Svoiká SK ks 5,000- 0,90 4,50 0,Ô8Ú

h 210220362
Tyčový uzemŕ^vač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m 
súprava • . . ks 5.000 15,00 75,00 0,000

74 3540501100 HR-ZamnIaca tyč ZT 2 m ks 5,000 12,00 60,00 0,000

75 210220401 Oziiačenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot ks 5iOOO 1,52 7,60 0.000

■76. 5489511000 $tltc4( smaltovaný do 5 plsmmen lOxISmm ks 5,OO0 3,91 19,55 0,001

T®;- 2W220431 . Tvarovanie montáž, dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka ks 5,000 2,54 12.70 o,ooó

•ia 210220451

Ochranné pospájanie votné ulož.,aletx) v omietke Cu 4

16mm2 m 50,000 0,60 30,00 0,000
^■1040340.0 Vodič medený CY 08 žltozelený m 50,000 0,50 25,00 0,000

K Šífeíopps
Silový kábel 760 -1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- 
CYKYm 75OV 3x1.5 m. 610,000 1,80 1 098,00 .0,000

^tplOSOOO
Kábel silový medený CYKY 33x01,5 m 610,000 0,50 305,00 .0,000

í'ícl810046 Silový kábel CYKY 3Jx2.5mm2 m 560,000 1,80 1 008,00 o;ix)d
■és. 3410105100. Kábel silový medený CYKY 33x02,5 m 560,000 0,60 448,00 0.090

84 210810053
Silový kábel 750 -1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- 
CYKym75ÓV5x16 m 50,000 3,Ó0 150,00 0,000



Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
Jednotková

Cena cel koril
Hmotnost ■ ;• 

ceSkom ■. g

05 3410Í08000 KáĎe/s//ový (nedaný C VKV 4Bx1Q m 50,000 3,20 160,00 0,000

66 210810055
Silový kábel 750 -1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- 
CYKYm 750 V 5x15 m 80,000 0,50 40,00 0,000

87 3410109200 Kábel silový medený CYKY 5JxO1,S m 80,000 1,20 96,00 0,090

88 210810056
Silový kábel 750 -1000 V /mm2( pevne uložený CYKY- 
CYKYm 760 V 5x2.6 . m 30,000 3,47 104,10 0,000

89 841ÚÍ09300 Kábel silový medený CYKY 5CxO2,5 m 30.000 1,50 45,00 0,000

90 210901015
Silový kábel 750-1000 V (v mnn2) volhe iíožený AYKY 750 V 
4x16 m 16,000 2,50 37,50 0,000

'3.Í' 3410205680 KáĎe/ älový hlinlKbvý AYKY 4Bx16 m 1S,000 1,08 16,20 0,000

92 PM Podružný materiál % 1,500 136,27 204,41 0,000

-.93 PPV Podiel pridružených výkonov % 1,500 136.27 204,41 0,000

2 46-M_________Zemné práce pri extr.montprácach_________ _________________________ 2 662,95 24|4és’
■94 460030071 Búranie živičných povrchov vrstvy 3 - 5 cm. m2 4,000 2,98 11,92 0,00'^

95 460200174

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4 m 130,000 12,05 1 566,50 0,000

96 460420303
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím 
tehlami na áirku 45 cm m 30,000 2,87 86,10 0,000

97 5961046500 Tehly plné pálené 29x14x6,5 P151 ite 0,300 820,00 246,00 1,440

98 460560174
Ručný zásyp nezap. káblovej r^ bez zhutn. zeminy, 35 cm 
Širokej. 90 cm hlbokej v zemina tr. 4 m 130,000 2,77 360,10 0,000

99 460650011
Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25 
cm m2 30,000 10,63 318,90 15,525

## 5833325100 Kamenivo hrubá faiené S-16mm B í 7,500 9,79 73,43 7,500

95-M_________Revizíe _____________________________ __________________ ________408,00 0,006
110-11950101004 [Odborná prehliadka |hotlj 24,00q} 17,Oo[ 4QB,tlo| O.POoj

OST_______ HODINOVÁ ZÚČTOVACIA SADZBA____________________________ 1 322,00 0,000
103 H2S Demontáž elektroinštalácie hod 36,000 14,50 522,00 0.000

104 HZS-004 Sekacia práce híxl 100,000 a,00 800,00 0.000

Celkom 18 429,04 24,844



t
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

■■j;;,’ ;

Názov stavby

Názov objektu

KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV

Plynolnštalácia

JKSO

ECO

Miesto POHRONSKÝ RUSKOV

tčo IČ DPH

Objednávateľ

<• .■'PČôJektant

OBEC POHRONSKÝ RUSKOV

Ing. arch. Ján Kačala

LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Výsockä

•’ í • ■ • ■
■yľnotovítef

b? '■
..pSpracoval

36524736 SK2020166Z26

Rozpočet čisto Dňa CPV

I
08.04.2021 CPA

Merné a účelové jednotky

Poíet Náklady Z1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/ t m.j.

0 0,00 Q 0,00
....

0 0,00

, ■■ ; j íi . . . . Rozpočtové rtáklady’EUR

Základné rozp. náklady B 1 Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady ’
".-1 bSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,0©j

2
Montáž ' 2 561,96 9 ÍBez pevne) podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava 0,00

L)’’®'' Dodávky 870,60 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 jsfažené podmienky 0,00

Montáž 1 181,20

0,00

11 0,00 16'Vplyv prostredia 0,00

5 "M" Dodávky
—

17 Klimatické vplyvy

VRN z rozpočtu

0,00

a Montáž 0,00 18 0,00

'■7„ ŽRN(r,1.6) 4613,75
12|dn (r. 8-11} lojvRN (r. 13-18)

.0,0.0;

HZS 0,00
21 iKotnpi. činnosť

0,00
1

22 .Ostatné náklady .0,00.

Pf^ktant

P@čot(o -.

Pečiatka

I?.. Celkové náklady
r

23jSú^ 59-22 . 4 6.13,76;

íféfuľnia podpis
ŽaJdPI- 20,00 % z 4 613,76 922,7Š;

Objednávateľ

Dátum a podpis___ _______

Zhotovitel’

25'cena S DPH (r. 23-24)
1_______ .

5 536,51

E . Prípočty a odpočty

Pečiatka

26 Dodávky zadávateľa j o,óo

Dátum á podpis 28

Kĺzavá doložka

Zvýhodnenie + -

ô.oo;

0,00



Stautu; KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV 
Objekt; PlynotnitaiAcla

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objednávate!: OBEC POHRONSKÝ RUSKOV 

Zhotovte!; LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
Miesto; POHRONSKÝ RUSKOV

Spracoval' Výsocká
Dátum; 8.4.2021

K« Popis Dodávke Montáž Cena etikom HmclnoBťcalkiKn
Suŕcslknm |

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 0.00 2 581,96 2 561,96 0,000 0,000

1 ZEMNÉ PRÁCE 0,00 2 56t96 2 56156 0,000 ’OiOOÓ

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 870,60 1181,20 2 051,80 0,084 ■■ 4;®'Tij

723 Vnútorný plynovod 870.60 1181.20 2 05150 0,084 ',0500 í

Celkom 870,60 3 743,16 4 613,76 0,084 .0,000

ti-'-I



ROZPOČET
stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV
Objekt; Plynolnštalácia 

;©b^ďnáv3tef: OBEC POHRONSKÝ RUSKOV

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o. Spracoval; Výsocká
’Miesto; POHRONSKÝRUSKOV Dátum: 8-4.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

Dl

1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

ZEMNE PRÁCE

2 561,96

2 561,96

0,000

0,000
Ihk 10521-2131 Povrchová úprava v rasllom teréne pra plynovod do D 160 m 43,000 15,00 645,00 0,000

15523-2130 Zemné práce připojovací plynovod, ručne, zeleň m 43,000 20,00 860,00 0,000
li3’‘ 13222-122S Hĺbenie rýh š- 60, hl-100, zem. tr. 3 m 43,000 15,00 645.00 0,000

i/ťil ■1,7530-1101 Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom -r- fólia žltá m3 6,450 15,87 102,36 0.000
1.^530-1109 Príplatok za prehodenie zeminy m3 38,700 8,00 309,60 0,000

D2

723

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Vnútorný plynovod

2 051,80

2 051,80

0,084

0,084
6 72312-0202 Potrubie plyn. ocel, rúrok záv. äer. spoj zvar 11353 DN 15 m 1.000 6,50 6,50 0,001

7 72312-0204 Potrubie plyn. ocel, rúrok záv. čler. spoj zvar 11353 DN 25 m 6,000 9,60 57,60 0,017

;8 72313-0205 Potrubie plyn. ocel, rúrok asfaltojuL závit 11353 DN 25 m 7,000 13,00 91,00 0,024

72315-0367 Chrániíka plyn, potrubia’ D 57/2.9 m 0,650 6,30 4,10 0,003

-fo. 72316-0204 Prípojka k plynomerom spoj, na závit bez ochotlzu G1
súb
or 1,000 52,96 52,96 0,0.04

V ’• tSsi 6-0334'
Rozpěrky prípojok k plynomerom G1

súb
Oľ 1,000 12,00 12,00 0,000

'Žíř
Potrubie plynové plastové Pe GAS. PN 10 D 32/3,0 mm 
spájaná lisovacími tvarovkami m 40,600 23,02 934,61 0,02ľ

13 723190251
Prípojka plyn, vyved, a upevnenie výpustiek na potrubí ON 
15 kus 2,000 11,00 22,00 0,002

liU. 72313-0909 Opr. plyn, potrubia, neútadná tlak, skúška stávajúceho potr. kus 1.000 150,00 150,00 0,000

15 72319-0914 Opr. plyn, potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 25 kus 1,000 6,00 6,00 0,000

16' 72322-0214
Skrutkovanie prechodové G1 F x D 32 GAS s vnútorným 
závitom ' ' ■ ' kus 2,000 10,00 20,00 0,000

-.17 72323-1162
Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprielpkový s 
guľou vnútorný závit ■ kus 3,000 8.00 24,00 0,001

■rfS- 72I23-II64
Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 186°C plnoprietokový s 
guľou vnútorný závit i . kus 2,000 13.00 26,00 •0,001

7S323-4312
Regulátor tlaku plynu síredotlakový jednostupňový výkon do 
10 m3/hod pre zemný plyn

súb
or 1,000 150,00 150,00 ■0,003

ÍÍÍ23-4351 Skrinka pre regulátor plynu a plynomer kus 1,000 195.00 195,00 0,005

i'x--
?í?99-9906 Vnútorný plynovod HZS - tlakové skúšky a ravtespráva

súb 
or 1,000 250.00 250,00 0,000

99^72^3201 Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m % 20,010 2.50 50,03 0,000

fe-;
Celkom 4 613,76 0,084



krycí list rozpočtu

Názov stavby KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV JKSO

Názov objektu Rekuperácia EČO

Miesto POHRONSKÝ RUSKíiŽ-

IČO IČ DPH ■ Vľ'í

Objadnávatef OBEC POHRONSKÝ RUSKOV
>! ' : •

Projektant Jng. arch. Ján Kačala

Zhotoviteľ LEVSTAV-LEVICE, s.r.o. 36524735 SK2020156226

Spracoval výsocká

■ Rozpočet člalo Dňa CPV

1 |os.04.202t CPA .-V'"-

Merné a účelové jednotky 'i.-
Počet Náklady/1 m.j. 1 Počet ' Náklady/1 m.j. |

Počet 1 Náklady/1 m.ji
01 0,00 * 0, 0,00

01 'oiop

Rozpočtové náklady 'EUR

A IZákladné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 IhSV i Dodávky j 0,00 8 IPráca nadčas ' 0,00 IsIgZS ' 0'00

2 .Montáž 0,00 9 Ibbz pevnej podl. 0,00 14ÍMimostaven. doprava i i 0,00

3 PSV Dodávky 2 705,60 lOjKultúma pamiatka^ 0,00 15 Sťažené podmienky i 1 0,00

4 -Montáž 2 672,16 111 j 0,00 16 Vplyv prostredia i ;PiPO.:
5 "M" ^Dodávky i 0,00 j 17,Klimatické vplyvy jOiQÓ.

■fe ‘ Montáž 0,00 18 IvRN z rozpočtu

. .... . -
7j2RN{r.1-6) 5 377,76 12jDN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18)

2Ú(HZS 0,00 21 [Kompl. ännosf 0,00 221 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady
1 23 Súčet 7,12,19-22 5 377,76

Dátum a podpis j Pečiatka 24 DPI- 20,00 % z 5 377,76 , 1 075,55

Objednávateľ i
25 Cena s DPH (r. 23-24) 6453,31

■■ '

I 
E I Prípočty a odpočty ' ? ’ '

Dátum a podpis Pečiatka !

Žhotpviteľ j 26 Dodávky zadávatefa i ísW
27 Kĺzavá doložka ' oibcŕj

Dátum.a podpis Pečiatka 26jzvýbodnônÍB + - i



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV 
Objekt: RekupérácJa

. O^erinávaieí: OBEC POHRONSKÝ RUSKOV

;;2hotovíter.- LEVSTAV-LEVICE. sjä 
fÁíesto: POHRONSKÝ RUSKOV

Spracoval: Výsocká 

Dátum: 6.4.2021

Popis QodAvka MonU2 Cena celkom Hmomosťcetkon | SuťcalíiQni j

PráceadodivkyPSV 2 705,60 2 672,16 5 377,76 0,006 0,000

Ír "769 Montáže vzduchotechntckŕeh zaNadenf 2 705.6Q 2 672,16 5 377.76 Ot006
o,ooo!

CelKom 2 705.60 2 672,16 5 377,76 0,006 0,000



Spracoval; Výsocká
Dátum: 8.4.2021

Objednávateľ; OBEC POHRONSKÝ RUSKOV 
Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.
Miesto; POHRONSKÝ RUSKOV

ROZPOČET
Stavba; KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV 

^Objekt; Rekuperácia

č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
Jednotková

Cena celkom
Hmotnost' 

celkom.-

PSV Práce a dodávky PSV 5 377,76 0,006

769__________Montáže vzduchotechnických zariadení__________________________________ 5 377,76______ 0,006
1 K001 Jadrové vŕtanie ks 4,000 64,98 259,32 0,005

2 K002 Montáž Jednotky ks 4,000 144,46 577,84 0,000

.3 768045003 RekuperainŔ jednotka PRANA 2000 ks 4,000 635,00 2 540,00 0,000

4 K003 Pomocrtý materiál a práca (plošina elaktro kábla) ks 4,000 500,00 2 000,00
o.oôó

Celkom 5 377,76 0,006 ; <
'i



ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
(čestné vyhlásenie k subdodávkám)

PREDMET zákazky: „Stavebné práce - KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ 

RUSKOV*

uchádzač: 

(Hlavnýčlen) LEVSTAV-LEVICE, s.r.o., SNP 56,934 01 Levice, IČO; 36524735, 
zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vl.č.: I0716/N, v zastúpení Ing. Gregor Horniak, 
konateľ spoločnosti, bytom Tatranská 3223/63,934 01 Levice 
a
(ďalší člen) Ing. Jozef Horniak - VIALLE, Tatranská 3223/63, prev. SNP 56,934 01 
Levice, IČO: 34278532,1 zapísaná v OÚ ŽR Levice, reg.č.: 402-6871, v zastúpení Ing. Jozef 
Horniak, majiteľ spoločnosti

týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky:
„Stavebné práce - KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV"

• nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená
neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas 
plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladov)^

• -budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam;
podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 

%, t. z  .......................... € bez DPH
2- navrhovaní subdodávatelia^______________________________________________________

predmety subdodávek:

Obchodné meno Sídlo ICO 1 Kontaktná osoba

i

________________________________ 1___________________________________

Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Obchodné meno 
subdodávateľa Predmet subdodávky Výška subdodávky 

(v %)
Výška subdodávky 

<v€)

. J

V Leviciach 07.04.2021

ÍÍ.S:ii.-5<:.':.S4 0-; LEVICE

Ing/Gregor Horniak
konateľ spoločnosti

LEVSTAV - LEVICE s.r.o.

Ing. Jozef Horniak - VWIE 
SNP 56,934 01 Levice 

■^-‘^*%8 532 ®
5X1020378051

Inig. Jozef Horniak 
majiteľ spoločnosti 

Ing. Jozef Horniak - VIALLE


