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Zmluva o dielo  č.: 010/2022 

(ďalej len „ZoD“) 

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

Čl. 1. Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ:             Mesto Námestovo 

Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01 

Zastúpený: Milan Hubík, primátor  

IČO:  00314 676                  

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a. s. 

Číslo účtu:  4001016002/5600 

Číslo.tel.:                    043/5504 711 /fax043/5504 712 

E-mail: sekretariat@namestovo.sk  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ      

Obchodné meno:     Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.    

Sídlo:                               Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

V zastúpení:               Petra Pelachová Mičudová, konateľka 

Bankové spojenie:      VÚB, a.s. 

Číslo účtu:    SK74 0200 0000 0046 5154 1853 

IČO:                                                                    31602363 

Zástupca vo veciach technických:    Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ 

Č.tel./fax:    slovkorekt@slovkorekt.sk, 0902 965 238 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina  odd.  Sro.  Vo vložke č. 1742/L 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania, v zmysle §56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 

verejného obstarávania  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z zadávanie  zákaziek s nízkymi hodnotami. 

 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 

podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela  v dohodnutej lehote potrebné. 

 

Čl. 2. Predmet zmluvy 

2.1    Názov stavby : „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského“  

2.2    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre  objednávateľa stavbu v zmysle predloženej 

ponuky a oceneného výkazu výmer. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú  cenu. 

2.3  Zhotoviteľ prevzal od objednávateľa výzvu na predloženie ponuky s príslušnými prílohami, na základe ktorých predložil 

objednávateľovi cenovú ponuku na celé zabezpečenie predmetu diela.    

2.4    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe. 

2.5    Zhotoviteľ prehlasuje, že: 

- sa oboznámil s výkazom výmer, ktorý zaistil objednávateľovi iný zhotoviteľ a  tvorí nedeliteľnú prílohu zadávania zákazky, 

-na základe predloženého výkazu výmer  bola vypracovaná cenová ponuka na realizáciu diela. 

2.6    Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer. 

2.7   Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými  postupmi a pri dodržaní platných 

legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti  práce a pod.. 

2.7    Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy.   

2.8    Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu zhotoviteľa  s objednávateľom. 

2.9    Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje  nebezpečie a vo vlastnom mene.    

 

Čl. 3. Lehota  plnenia 

3.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 70 dní od účinnosti zmluvy.  

3.2  Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela 

s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác. 

3.3  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, 

o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný  zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu 

výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa  zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a  to  formou   zápisu  

v  stavebnom   denníku potvrdeným podpisom objednávateľa.   Okrem   obvyklých   preberacích   podmienok zhotoviteľ bude 

dokumentovať kvalitu odovzdaných prác, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom 

zabudovaných výrobkov  a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. 
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Čl. 4. Cena diela 

4.1   Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu 

maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení: 

4.1.1. cena bez DPH 108 329,97 

4.1.2. cena DPH          21 665,99 

4.1.3. cena spolu s DPH 129 995,96  

                slovom                    Stodvadsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatpäť eur/96 centov 

4.2    Zmluvná cena bude vyjadrená  v eurách  na dve desatinné miesta  a bude platná počas trvania zmluvy. 

4.3    Zmluvná cena je stanovená na základe  oceneného výkazu výmer (rozpočtu), ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy. 

4.4   Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od  oceneného výkazu výmer,  alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom 

uhradené.   

4.5 K zmene ceny môže dôjsť v prípade: 

4.5.1 zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  

4.5.2 nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu 

v priebehu prác ako nepotrebné, 

4.5.3 vykonania niektorých prác, resp. činnosti neuvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu 

v priebehu prác ako potrebné a objednávateľ ich bude písomne požadovať.  

4.6  Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

4.7   Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).  

4.8   Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu. 

4.9   V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela . 

4.10  Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.  

4.11  Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.   

4.12  Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom 

uhradené.   

 

Čl. 5. Platobné podmienky 

5.1  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr podľa skutočne 

vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom. 

5.2   Zhotoviteľ maximálne 1x mesačne vystaví faktúru za vykonané práce v 2 rovnopisoch pre objednávateľa. Okrem všeobecných 

náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé výmery 

zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a písomne odsúhlasené zástupcom 

objednávateľa. Objednávateľ je povinný odsúhlasiť predložený správny súpis vykonaných prác do 3  dní od jeho predloženia 

zhotoviteľom. 

5.3    Splatnosť faktúr je  do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

5.4   V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné  údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti 

vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi. 

5.5    K  faktúre musia byť priložené všetky atesty,  certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie) 

5.6    Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10 % z ceny  diela  bez DPH ako kolaudačnú ratu, ktorá bude 

zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom. 

 

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela 

6.1   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a všeobecne záväzných platných 

predpisov, STN, odbornými normami a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie na dohodnutý účel. 

6.2    Záručná doba na dielo uvedené v čl. 2 ZoD je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu -  min. 24 mesiacov (okrem 

dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína 

plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi 

6.3    Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vád diela. 

6.4   Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu 

zhotoviteľa. 

6.5    Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín  od ich nahlásenia.  

6.6   V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť 

treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 30 kalendárnych dní 

odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.        

6.7   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa predloženej cenovej kalkulácie, prípadne odsúhlasených 

zmien investorom alebo stavebným úradom. 

 

Čl. 7. Majetkové sankcie, náhrada škody a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie: 

7.1   V prípade omeškania zhotoviteľ s odovzdaním diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú  pokutu vo   výške 

0,05%  €  za každý deň omeškania z ceny diela . 

7.2   V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods.1 

Obchodného zákonníka. 

7.3    Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v 

zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.  

7.4    V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu 

trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.  

 

Čl. 8. Stavenisko a realizácia 

8.1  Odovzdanie staveniska: 
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8.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu 

potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza 

zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní, 

8.1.2   pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon   

           č. 237/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných 

           zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené, 

8.1.3  zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú 

súčasťou zmluvnej ceny, 

         8.1.4  prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, 

že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne(osobitne).Ak zhotoviteľ 

písomne neprevezme stavenisko podľa predchádzajúcej vety bez uvedenia dôvodu, alebo z dôvodu, ktorý odpadol alebo 

nezašle objednávateľovi písomné  ospravedlnenie do lehoty 7 dní odo  dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na  

prevzatie staveniska, objednávateľ považuje stavenisko za  odovzdané  zhotoviteľovi(v takom prípade sa za deň odovzdania 

staveniska považuje  siedmy deň po doručení písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska určený 

zhotoviteľovi).Uvedené v predchádzajúcej vety neplatí, ak zhotoviteľ neprevezme  stavenisko od objednávateľa z dôvodu 

svojho písomného odstúpenia od tejto   zmluvy.              

  8.2  Realizácia: : Zhotoviteľ poveruje na uvedenej stavbe výkonom stavbyvedúceho Ing. Michala Furdeka ev. číslo 13151*21, ktorý je 

zamestnancom spoločnosti Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.  

 8.2.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru                           , ktorý vykonáva činnosť v zmysle § 46b Zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon, 

 8.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky, 

 8.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska, 

 8.2.3 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a 

čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady, 

 8.2.4 pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku 

tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, 

 8.2.5 po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál 

potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je 

zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová 

dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie, 

 8.2.6 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické 

špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom 

prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské 

technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých 

zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 

zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  

 8.2.7 objednávateľ, alebo nim poverená osoba a stavebný dozor majú prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony 

a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s 

predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako 

jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne, 

8.3   Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí  staveniska.  

8.4  Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové  všetky 

komunikácie,  dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, 

dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a 

odcudzeniu. 

8.5   Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 

je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť  všetky  existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné 

prekážky.Vytýčenie sieti bude v cene realizovaných prác. 

8.6    Zhotoviteľ označí stavbu  predpísaným spôsobom. 

8.7    Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru. 

8.8    Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu. 

 

Čl.  9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov 

9.1    Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: 

- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné 

s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených 

- z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, 

podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám obstarávateľa 

dojednaných v zmluve. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác. 

- z dôvodu zhotoviteľa objednávateľa s plnením podľa tejto zmluvy.  

9.2   Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť 

v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve 

zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na 

príslušný súd. 

9.3   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. 

Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi 

vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 
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Čl.  10 .  Záverečné ustanovenia 

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy 

do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia  stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez 

pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi. 

Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie  určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, 

údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. 

Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia  tejto zmluvy. 

Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie. 

10.2  Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len  po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 

písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. 

10.3  Objednávateľ  so zhotoviteľom sa vzájomne dohodli,  že zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na 

internetovej stránke objednávateľa. 

10.3.1 Objednávateľ zverejní túto zmluvu na svojej internetovej stránke  v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

10.3.2 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení 

neskorších predpisov zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich  sa 

obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne 

zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy (vrátanej jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných 

záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú 

prejavom osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež 

údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužité. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení 

zmluvy v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.”          
10.4  Účastníci zmluvy súhlasia s tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručované poštou sa pokladajú za doručené priamo 

do vlastných rúk, i keď zásielka bude poštou vrátená ako neprevzatá. 

10.5   Zápisy, dohody podpísané   štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené. 

10.6  Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne  Občianskeho zákonníka a s nimi 

súvisiacich predpisov. 

10.7   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. 

Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi 

vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

10.8  Táto zmluva je vyhotovená  v štyroch   rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba 

číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.         

10.9 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní 

podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 

čoho pripojujú svoje podpisy. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 14.09.2022                                                    V Námestovo,   dňa...................       

 

 

 

 

 

                      

 ................................................                                                                            ................................................ 

                   Zhotoviteľ                                                                                                    Objednávateľ 

    Petra Pelachová Mičudová                                 Milan Hubík   

    konateľka                 primátor mesta  

 

 

 

 
 

Príloha č.1 Ocenený : Návrh na plnenie kritérií (zadanie_VV) 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 31602363

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. nákladyB Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 20 540,37 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 59 516,37 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 9 787,31 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 18 485,92 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 108 329,97 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 108 329,97

Dátum a podpis Pečiatka 24 DP
H

20,00% z 108 329,97 21 665,99
Objednávateľ

25 129 995,96

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis 5.9.2022 Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0,00

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského   

Mesto Námestovo   

   

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o.   

   

2. 9. 2022

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského

Objednávateľ:Mesto Námestovo
Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT,spol. s r.o. Spracoval: 
Miesto: Dátum: 2. 9. 2022

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

2022-09-02
Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku 
Komenského   108 329,97 21 665,99 129 995,96 0,00 108 329,97 0,00 0,00 0,00

01     K1  - Komunikácia a parkoviská   73 583,52 14 716,70 88 300,22 0,00 73 583,52 0,00 0,00 0,00
02     K2 - Kontajnerové státia s prístreškom   34 746,45 6 949,29 41 695,74 0,00 34 746,45 0,00 0,00 0,00

Celkom 108329,97 21665,99 129 995,96 0,00 108 329,97 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského
Objekt:   K1  - Komunikácia a parkoviská

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum:   2. 9. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   72 233,52 0,000

1 Zemné práce   15 815,96 0,000

1 113106241.S
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 
zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -0,40800t   m2 78,000 13,57 1 058,46 0,000

2 113106611.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche 
do 20 m2,  -0,2600 t   m2 20,790 4,03 83,78 0,000

3 113152220.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm  0,100 t   m2 352,650 6,85 2 415,65 0,000

4 113152240.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  0,250 t   m2 40,000 13,71 548,40 0,000

5 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 178,670 2,53 452,04 0,000

6 113208111.S
Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, 
záhonových,  -0,04000t   m 18,000 2,19 39,42 0,000

7 122202202.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
3 nad 100 do 1000 m3   m3 190,575 5,18 987,18 0,000

8 122202209.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok 
za lepivosť horniny 3   m3 63,525 0,81 51,46 0,000

9 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 38,500 12,88 495,88 0,000

10 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3   m3 12,833 0,81 10,39 0,000

11 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 3,000 25,76 77,28 0,000

12 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3   m3 1,000 0,81 0,81 0,000

13 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 71,818 16,79 1 205,82 0,000

14 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 
2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3   m3 23,939 0,81 232,88 0,000

15 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 88,800 8,05 714,84 0,000

16 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 88,800 3,45 306,36 0,000

17 162401122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 
m   m3 265,393 3,16 838,64 0,000

18 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 265,393 0,40 106,16 0,000

19 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné   t 442,322 5,75 2 543,35 0,000

20 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 45,615 4,26 194,32 0,000

21 583310004200.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm   t 86,212 12,13 1 045,75 0,000

22 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 7,620 20,01 152,48 0,000

23 583110000400.S Drvina vápencová frakcia 0-16 mm   t 13,716 12,13 166,38 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom Hmotnosť 
celkom

24 175101201.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 27,821 27,28 758,96 0,000

25 180405111.S
Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch 
výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5   m2 451,000 2,19 987,69 0,000

26 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno   kg 13,936 17,83 248,48 0,000
27 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica   t 13,936 22,00 306,59 0,000

2 Zakladanie   287,56 0,000

28 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   m2 575,114 0,50 287,56 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   490,07 0,000

29 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 1,900 43,89 83,39 0,000

30 461991111.S
Zhotovenie ochran. opevnenia dna a svahov melior. 
kanálov z geotext., fólie alebo sieťoviny   m2 92,160 1,21 111,51 0,000

31 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 94,003 3,14 295,17 0,000

5 Komunikácie   33 564,75 0,000

32 564710111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 
mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm   m2 451,000 3,60 1 623,60 0,000

33 564762111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm   m2 497,750 7,73 3 847,61 0,000

34 564782111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm   m2 337,103 11,46 3 863,20 0,000

35 564961211.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 
mm   m2 318,400 5,66 1 802,14 0,000

36 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2   m2 430,000 0,72 309,60 0,000

37 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2   m2 430,000 0,72 309,60 0,000

38 577134251.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m 
z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm   m2 430,000 14,48 6 226,40 0,000

39 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 430,000 10,09 4 338,70 0,000

40 596913113.S
Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy 
nad 100 m2   m2 451,000 5,11 2 304,61 0,000

41 284520000400 Zatrávňovací panel  pre triedu zaťaženia C250, plast,   ks 2 013,354 4,44 8 939,29 0,000

8 Rúrové vedenie   6 031,45 0,000

42 721140908.S
Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky 
do potrubia DN 200   ks 1,000 352,00 352,00 0,000

43 721170968.S
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia D 200 mm   ks 2,000 19,58 39,16 0,000

44 871324234.S Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 150   m 5,000 37,73 188,65 0,000
45 871354236.S Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 200   m 12,700 53,46 678,94 0,000
46 877324004.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 150   ks 4,000 4,95 19,80 0,000

47 286540071300.S
Koleno PP SN 12, DN 160x88,5° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu   ks 2,000 7,25 14,50 0,000

48 286540071200.S
Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú 
kanalizáciu   ks 2,000 5,75 11,50 0,000

49 877354006.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 200   ks 4,000 5,50 22,00 0,000
50 286540070200.S Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu   ks 4,000 10,58 42,32 0,000
51 877354030.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200   ks 2,000 5,50 11,00 0,000

52 286540118400.S
Odbočka 45° PP, DN 200/200 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu   ks 2,000 23,81 47,62 0,000



   Strana 5  z 9

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom Hmotnosť 
celkom

53 877354078.S Montáž kanalizačnej PP zátky DN 200   ks 1,000 5,50 5,50 0,000

54 286540147800.S
Zátka vnútorná PP, DN 200 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu   ks 1,000 4,03 4,03 0,000

55 877354104.S Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 200   ks 1,000 5,50 5,50 0,000
56 286540153000.S Presuvka PP, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu   ks 1,000 9,20 9,20 0,000

57 894170041.S
Montáž vsakovacieho tunelu s objemom 300 l, dĺxšxv 
1200x600x300 mm   ks 45,000 8,58 386,10 0,000

58 286650000600
Vsakovací box Stormbox, rozmer 1200x600x300 mm, PP, 
systém lokálneho vsakovania, PIPELIFE   ks 45,000 73,49 3 307,05 0,000

59 286650000700.S
Dno vsakovacieho boxu, rozmer 1200x600x300, systém 
lokálneho vsakovania, PP   ks 15,000 27,55 413,25 0,000

60 894431141.S
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hĺ. 850 do 1200mm   ks 1,000 39,38 39,38 0,000

61 286610002300.S

Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne 
šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením a 
poklopom   ks 1,000 99,25 99,25 0,000

62 286610026900.S
Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP 
revízne šachty   ks 1,000 57,02 57,02 0,000

63 894431151.S
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN 
šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 900 do 1300mm   ks 1,000 40,37 40,37 0,000

64 286610002400.S

Zberné dno DN 400, vtok/výtok 2xDN 200, pre PP revízne 
šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením a 
poklopom   ks 1,000 180,29 180,29 0,000

65 286610026900.S
Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP 
revízne šachty   ks 1,000 57,02 57,02 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   13 953,53 0,000

66 914811111.S
Montáž a demontáž  dopravných značiek dočasného 
dopravného značenia   ks 5,000 16,50 82,50 0,000

67 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 166,450 9,20 1 531,34 0,000

68 592170003800.S
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, 
prírodný   ks 150,000 4,37 655,50 0,000

69 592170000700.S Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm   ks 20,000 9,17 183,40 0,000

70 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 201,000 7,48 1 503,48 0,000

71 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 203,010 2,81 570,46 0,000

72 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 18,027 109,25 1 969,45 0,000

73 91972121R Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne   m 128,360 2,75 352,99 0,000

74 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 226,699 3,85 872,79 0,000

75 935114444.S

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu 
univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a 
s roštom triedy D 400   m 5,000 41,14 205,70 0,000

76 592270006400.S Držiak pre liatinový rošt vrátane skrutky   ks 20,000 8,96 179,20 0,000

77 592270008900.S
Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou 
hranou svetlej šírky 300 mm   ks 2,000 31,99 63,98 0,000

78 592270018800.S

Liatinový rošt, štrbiny 18x150 mm, dĺ. 0,5 m, D 400, s 
rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou 
svetlej šírky 300 mm   ks 10,000 109,44 1 094,40 0,000

79 592270026100

Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 301, č. 
0, dĺžky 1 m, výšky 340 mm, spodný odtok, bez spádu, 
betónový s liatinovou hranou a otvorom, BG-
GRASPOINTNER (HYDRO BG)   ks 5,000 181,83 909,15 0,000

80 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody   m2 352,650 0,17 59,95 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom Hmotnosť 
celkom

81 961021311.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného,  -2,40800t   m3 1,800 34,87 62,77 0,000

82 961043111.S

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t   m3 15,200 111,32 1 692,06 0,000

83 965042141.S
Búranie  mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 
plochy nad 4 m2 -2,20000t   m3 2,400 108,35 260,04 0,000

84 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 152,176 1,04 158,26 0,000

85 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km   t 608,704 1,04 633,05 0,000

86 979089612.S
Poplatok za skladovanie - asfalty katalógové číslo 173202, 
ostatné   t 152,176 6,00 913,06 0,000

99 Presun hmôt HSV   2 090,20 0,000

87 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 995,331 2,10 2 090,20 0,000

VRN
Investičné náklady neobsiahnuté v 
cenách   1 350,00 0,000

88 000300013.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie 
priebehu  podzemného existujúceho  vedenia   eur 1,000 850,00 850,00 0,000

89 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby   eur 1,000 500,00 500,00 0,000

Celkom   73 583,52 0,000
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Stavba:   Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Komenského
Objekt:   K2 - Kontajnerové státia s prístreškom

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum:   2. 9. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 323,22 0,000

1 Zemné práce   530,46 0,000

1 113106611.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche 
do 20 m2,  -0,2600 t   m2 13,000 4,03 52,39 0,000

2 113205121.S Vytrhanie obrúb betónových, cestných   -0,29000t   m 10,000 2,53 25,30 0,000

3 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 6,000 5,09 30,54 0,000

4 122101101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 
100 m3   m3 14,850 4,37 64,89 0,000

5 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 7,270 25,76 187,28 0,000

6 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 17,120 4,00 68,48 0,000

7 174201101.S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 5,000 4,26 21,30 0,000

8 180401211.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na 
svahu do 1:5   m2 25,000 0,35 8,75 0,000

9 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi   kg 0,773 17,83 13,78 0,000

10 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-
4   m2 25,000 1,73 43,25 0,000

11 182301121.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
do 500 m2, hr.do 100 mm   m2 25,000 0,58 14,50 0,000

2 Zakladanie   1 236,94 0,000
12 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   m3 4,480 112,47 503,87 0,000

13 279321311.S
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 
16/20   m3 1,500 155,25 232,88 0,000

14 279351107.S
Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-
tradičné   m2 11,000 13,80 151,80 0,000

15 279351108.S
Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-
tradičné   m2 11,000 5,75 63,25 0,000

16 279362021.S Výstuž základových múrov nosných zo zvár. sietí KARI   t 0,087 3 277,50 285,14 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   25,15 0,000
17 311321821.S Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov   m2 5,000 5,03 25,15 0,000

5 Komunikácie   1 943,70 0,000

18 564531111.S
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po 
zhutnení hr. 100 mm   m2 58,000 0,69 40,02 0,000

19 564551111.S
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 58,000 0,82 47,56 0,000

20 583310004100.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm   t 10,440 12,79 133,53 0,000
21 583410003100.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-63 mm   t 15,660 12,87 201,54 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom Hmotnosť 
celkom

22 596911141.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka 
z kameniva hr. 30 mm   m2 58,000 8,63 500,54 0,000

23 592460010600.S Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná   m2 59,160 17,25 1 020,51 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   81,23 0,000

24 63131916R

Príplatok za prehladenie hornej hrany oporného múru oceľ. 
hlad. s posypom cementu (10kg/m3) a spádovaním k 
terénu   m3 1,250 64,98 81,23 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 194,57 0,000

25 916361112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 31,000 9,20 285,20 0,000

26 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 
mm   ks 31,310 8,63 270,21 0,000

27 918101121.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek zo suchého betónu tr. C 12/15   m3 2,790 100,63 280,76 0,000

28 959941112.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M10/65/165 mm   ks 20,000 17,92 358,40 0,000

99 Presun hmôt HSV   311,17 0,000

29 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t 67,646 4,60 311,17 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   28 273,23 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   80,98 0,000
30 711131102.S Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú   m2 40,000 0,23 9,20 0,000
31 693110000R Textília proti prerastaniu burín   m2 46,000 0,93 42,78 0,000

32 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej   m2 5,500 2,19 12,05 0,000

33 283230002700.S

Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú 
stavbu   m2 6,325 2,68 16,95 0,000

766 Konštrukcie stolárske   1 530,17 0,000

34 766411123.S

Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na 
pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 
mm   m2 15,360 16,91 259,74 0,000

35 611920001700.S
Drevené obloženie palubovka, hrúbka 22 mm, šírka 100 
mm, smrekovec   m2 15,974 29,77 475,55 0,000

36 76641711R
Dodávka a montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov 
podkladový rošt   m2 15,360 51,75 794,88 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   26 096,84 0,000

37 7671375R
Obloženie stien plechom pozinkovaným poplastovaným 
hr. 1,5 mm skrutkovaním   m2 72,000 17,92 1 290,24 0,000

38 138110000800.S

Plech tabuľový perforovaný pozink farebný, 
1,5x1000x2000 mm, štvorcové diery 10/10 mm, rozteč 
150 mm   m2 72,000 44,40 3 196,80 0,000

39 767392112.S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním   m2 40,800 14,49 591,19 0,000

40 138310002100.S
Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 45 mm, hr.  
0,75 mm   m2 49,368 26,85 1 325,53 0,000

41 7676491R

Dodávka a montáž doplnkov vrát posuvných - kovanie pre 
posuvné vráta, magnetický zámok s protiplechom, kľučky, 
stavidlá   kpl 2,000 2 300,00 4 600,00 0,000

42 767658511.S Dodávka a montáž bránového tesnenia - spodná guma   m 4,000 204,70 818,80 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom Hmotnosť 
celkom

43 767995107.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg   kg 1 391,508 2,82 3 924,05 0,000

44 145540000700.S
Profil oceľový 50x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý 
štvorcový   t 1,345 3 135,61 4 217,40 0,000

45 145540000200.S
Profil oceľový 40x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý 
štvorcový   t 0,092 3 628,12 333,79 0,000

46 145540000100.S
Profil oceľový 20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý 
štvorcový   t 0,040 4 462,86 178,51 0,000

47 76799538R
Výroba a pozinkovanie doplnku stavebného atypického - 
systém rozoberateľných stien a strechy   kg 1 391,508 3,97 5 524,29 0,000

48 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie 
v objektoch výšky do 6 m   t 2,391 40,25 96,24 0,000

783 Nátery   565,24 0,000

49 783626000.S
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom napustením   m2 30,720 9,20 282,62 0,000

50 783626100.S
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom 1x lakovaním   m2 30,720 9,20 282,62 0,000

VRN
Investičné náklady neobsiahnuté v 
cenách   1 150,00 0,000

51 000400021.S
Projektové práce -  náklady na vypracovanie výrobnej 
dokumentácie   kpl 1,000 1 150,00 1 150,00 0,000

Celkom   34 746,45 0,000


