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ZMLUVA O DIELO 

č. 2311907 
uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ:  
Názov:  Mesto Piešťany 
Sídlo:   Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany 
Štát:    Slovenská republika 
Zastúpený:   Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta  
IČO:   00612031 
DIČ:   2020537893 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 
IBAN:  SK87 0200 0000 0000 3402 8212 
BIC – kód banky: KOMASK2X 
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických: Ing. Nina Horská 
b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková 
 
  
1.2  Zhotoviteľ:  
Názov: STATIKSTAV s.r.o.   
Sídlo: Winterova 1751/8, 921 01 Piešťany    
IČO: 50 223 038    
DIČ: 212 023 9913   
IČ DPH:  SK212 023 9913  
Zapísaný:  V obchodnom registri okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro 
 Vložka číslo:  37399/T  
Zastúpený: Ing. Milan Ondrejka - konateľ    
IBAN:  SK93 0900 0000 0051 1170 3844 
telefónne číslo: 0901 700 313   
e-mail: statikstav@statikstav.sk     
Zástupca zhotoviteľa vo veciach  
a/ technických: Ing. Milan Ondrejka   
b/ zmluvných:  Ing. Milan Ondrejka 
 
 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov  vyhodnotenia ponúk formou 
evoAukcie zo dňa 20.06.2019, ktorým bolo zrealizované verejné obstarávanie  na 
uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch“ pre Mesto 
Piešťany a to postupom  zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných 
prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

Východiskové údaje: 

Názov diela:         Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch  

Miesto realizácie diela:   Materská škola Považská 4446/1, 921 01 Piešťany 
 p. č. 1154 v k. ú. Piešťany 

Investor:             Mesto Piešťany 

mailto:statikstav@statikstav.sk
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II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
2.1  Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia 

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi 
právnymi predpismi.  

2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako ,,zmluva“, objednávateľ a 
zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.  

2.3 Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela 
podľa čl. III. tejto zmluvy.  

III. 
PREDMET  ZMLUVY 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto 
článku. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené 
dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. 
tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy. 

3.3 Predmetom zmluvy sú stavebné práce na rekonštrukcii materskej školy na ulici 
Považská č. 4446/1 v Piešťanoch v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej 
Ing. Tiborom Psalmanom – ING. PSALMAN, Stromová 5279/8, 921 01 Piešťany s 
dátumom spracovania 04/2019 (zodpovedný projektant Ing. Tibor Psalman, 
autorizovaný stavebný inžinier evidenčné číslo oprávnenia 0273 s rozsahom 
oprávnenia: statika stavieb - statika a dynamika stavieb a pozemné stavby – budovy 
a projektovej dokumentácie SO – 01.5 Elektroinštalácia vypracovaná zodpovedným 
projektantom Jozefom Šimorom – autorizovaným stavebným inžinierom evidenčné 
číslo oprávnenia 3836 s rozsahom oprávnenia: Inžinier pre technické, technologické a 
energetické vybavenie stavieb, podkategória elektrotechnické zariadenia (ďalej len 
„PD“), ktorá obsahuje:  
-  Súhrnnú technickú správu 
-  Situáciu (výkres č. A 01) 
-  Pôdorys – navrhovaný stav (výkres č. A 02) 
-  SO – 01.5 Elektroinštalácia, ktorá obsahuje: 

-  Technickú správu 
-  Elektroinštaláciu – osvetlenie, zásuvky – pôsodrys 1NP (výkres č. 1) 
- Elektroinštaláciu – Rozvádzač RH (výkres č. 2) 
- Elektroinštaláciu – Rozvádzač RP (výkres č. 3) 
-  Elektroinštaláciu – RK/kuchyňa (výkres č. 4) 

3.3.1 Búracie práce v sebe zahŕňajú:  
vybúranie 19 ks okenných otvorov a odstránenie 19 ks drevených okien vrátane 
odstránenia oplechovania vonkajších parapetov s uložením na riadenú skládku 
odpadov, vybúranie kovových dverových zárubní a odstránenie jestvujúcich 
vnútorných dverí, odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubia, 
odstránenie jestvujúcich obkladov, odstránenie dlažieb a povlakových podláh 
nášľapných plôch, odstránenie pôvodnej tepelnej izolácie rozvodov teplej, studenej 
vody a kúrenia, v miestnosti č. 1.37 práčovňa a v miestnosti č. 1.15 šatňa pre 
zamestnancov sa odstráni vanička so všetkým príslušenstvom, umývadlo a taktiež sa 
odstránia komplet rozvody vody - jednotlivé prívody sa zaslepia. 

3.3.2 Výplne otvorov 
 Dodávka a montáž 19 ks plastových okien bielej farby, 1-dielne, otváravo sklopné, so 

súčiniteľom prechodu tepla Uw = max 1,0 W/(m2/K) s izolačným trojsklom so 
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súčiniteľom prechodu tepla Ug = max 0,7 W/(m2/K), rozmer cca 1200x1800 mm. 
Profil okna minimálne 6 komorový. Súčasťou okien bude vnútorný plastový parapet 
šírky cca 300 mm a vonkajší hliníkový parapet šírky cca 250 mm, hrúbky min. 
0,8 mm. 

3.3.3 Tieniaca technika 
 Na všetkých nových plastových oknách sa namontujú interiérové horizontálne žalúzie 

s retiazkovým ovládaním.  

3.3.4 Podlaha 
V jednotlivých miestnostiach sa vo väčšine, po odstránení starého linolea, nalepení 
nové linoleum. Trieda reakcie na oheň max. Cfl-s1 v zmysle STN EN 13 501-1, 
hrúbky min. 2,0 mm, trieda záťaže min. 34 s protišmykovou úpravou. 
V miestnostiach č. 1.01 zádverie a 1.05 šatňa sa po odstránení pôvodnej nášľapnej 
vrstvy, nalepí nová dlažba. 
V miestnostiach č. 1.16 sauna, 1.21 kuchyňa umyváreň, 1.22 kuchyňa umyváreň a 
1.23 kuchyňa umyváreň sa pôvodná dlažba odstráni, podlaha sa vyspraví - vyrovná 
nivelačnou hmotou, nanesie sa hydroizolačný náter, na styk steny a podlahy sa 
použijú hydroizolačné pásky, vnútorné a vonkajšie rohy a nalepí sa nová dlažba.  
V miestnosti č. 1.27 hrubá príprava sa z jestvujúcej dlažby odstráni zvyšný olejový 
náter, dlažba sa prebrúsi, prípadne lokálne vyspraví. V prípade ak výsledný vizuálny 
efekt nebude dostatočný, aplikuje sa náter na to určený vo farbe podľa soklového 
náteru alebo podľa požiadavky objednávateľa. 
V miestnosti 1.37 práčovňa sa vybúra jestvujúca dlažba, odstránia sa prípadne 
nesúdržné vrstvy a aplikuje sa betónový poter alebo nivelačný poter, podľa hrúbky 
vrstvy. Nutné dodržať výškový rozdiel medzi jednotlivými miestnosťami. Po 
technologickej prestávke sa nalepí linoleum. 

3.3.5 Steny, stropy a sokel 
Vnútorné priečky, nosné steny, stropy sa lokálne vyspravia tenkovrstevnou omietkou, 
napenetrujú sa penetračným náterom a zrealizuje sa interiérový náter bielej farby 
alebo iným odtieň, dvojnásobne nanesený maliarskym valčekom alebo striekaním. V 
miestnostiach 1.08 denná miestnosť, 1.09 herňa/spoločenská miestnosť a 1.13 
herňa/spoločenská miestnosť sa zrealizuje interiérový náter vo farbe. 
V jednotlivých miestnostiach materskej školy sa aplikuje nový umývateľný soklový 
náter, do výšky 1,2 m, dvojnásobne nanesený maliarskym valčekom, podklad sa 
lokálne vyspraví tenkovrstevnou omietkou. 

3.3.6 Steny – obklady 
 V miestnostiach č. 1.21 kuchyňa umyváreň, 1.22 kuchyňa umyváreň a 1.23 kuchyňa 

umyváreň sa odstráni jestvujúci obklad, steny sa vyrovnajú vyrovnávajúcou sanačnou 
omietkou. Na pripravený podklad sa nalepí obklad do výšky 2,0 m. 
V miestnosti č. 1.16 sauna sa odstráni jestvujúci obklad, steny sa vyrovnajú 
vyrovnávajúcou sanačnou omietkou. Na pripravený podklad sa nalepí obklad do 
jestvujúcej výšky. 

3.3.7 Izolácia rozvodov 
 V jednotlivých miestnostiach MŠ sa vymení pôvodná tepelná izolácia rozvodov teplej, 

studenej vody a kúrenia za novú tepelnú izoláciu z napeňovaného polyetylénu 
(návleková izolácia šedej farby). Rozvody sú ležaté umiestnené pod stropom a 
vertikálne v trase napojenia TZB zariadení. Jednotlivé spoje izolácie sa zalepia alebo 
zasvorkujú. Celková dĺžka cca 290 bm pre priemer trubky 26 mm, tepelná izolácia o 
rozmere cca 28x13 mm. 

3.3.8 Náter rozvodov 
 Rozvody plynu 

Rozvody plynu sa natrú žltou farbou, celková dĺžka cca 40 bm. 

Rozvody ústredného kúrenia 
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Rozvody ústredného kúrenia pri radiátoroch sa prebrúsia a natrú náterom bielej farby 
na to určenú, dvojnásobným náterom, celková dĺžka cca 115 bm. 

3.3.9 Plynové ventily 
 V miestnosti č. 1.39 plynomerňa sa vymenia pôvodné uzatváracie ventily za nové 

bezpečnostné uzatváracie plynové ventily v počte 6 ks, pred inštaláciou sa odstaví 
hlavným uzáver dodávku plynu.  

3.3.10 Elektroinštalácia 
 V objekte materskej škôlky sa vymení komplet nová elektroinštalácia.  

3.3.10.1 Svetelná inštalácia 
Inštalácia sa vyhotoví medenými káblami CYKY a CYKY – J,O  3,4,5x 1,5 mm2 
vedená  prevažne v podhľade.  Prívody k spínačom, resp. v časti bez podhľadu 
budú prívody vedené pod omietkou. Ovládanie jednotlivých svetelných obvodov sa 
vykoná jednopolovými spínačmi umiestnenými vo výške 1,5 m nad podlahou, 
prípadne nad úrovňou jestvujúceho obkladu tak, aby neboli prekrývané nábytkom, 
alebo dverami. V miestnostiach herní, v ktorých sa uvažuje permanentný výskyt 
osôb, sa spínanie vyrieši pohybovým senzorom s prítomnostnou funkciou  na 
reguláciu intenzity osvetlenia v závislosti od denného svetla – odporučený detektor 
pohybu s prítomnostnou funkciou. V komunikačných priestoroch a sociálnych 
zariadeniach spínanie najmä prostredníctvom senzoru.  

     Svetelné vývody sa ukončia vo svietidlách svorkovnicou. Súčasťou svetelnej 
inštalácie sú aj svietidlá.  

3.3.10.2 Zásuvková inštalácia a inštalácia technológie v kuchyni 
Zásuvkové obvody sa vyhotovia káblom CYKY-J 3x2,5 mm2  - v prípade zásuviek 
230V/16. V kuchyni v stredovom ostrovčeku inštalované povrchové zásuvky na 
konzole. Zvedenie v inštalačnej rúrke.  
Oceľové nepozinkované časti sa pred koróziou zabezpečia základným a vrchným 
náterom, farbou na konštrukcie. Prúdové spoje sa zakonzervujú ochranným 
tukom. 
Pripojenie elektrických spotrebičov a prístrojov sa prevedie podľa STN 33 21 80. 
Elektroinštalácia v kúpeľni sa zrealizuje podľa STN 33  2007:2002. Zásuvka v 
kúpeľni sa namontuje v zóne III. min. 1,5 m od úrovne podlahy. V blízkosti nej v 
nápadnom mieste sa umiestni trvanlivá bezpečnostná tabuľka č. 146 podľa STN 
EN 61310-1 (33 2200): 2000/EZ "Výstraha - Životu nebezpečné používať 
elektrické zariadenie vo vani i siahať na ne z vane! " Navzájom treba pospojovať 
všetky vodivé predmety.  
Ploché vodiče pod omietkou sa pripevnia oceľovými klinčekmi s plastovou 
izolačnou podložkou - zatĺkať medzi vodiče plochého káblu. Pri  prípadnej 
inštalácií na omietku vzdialenosť medzi príchytkami nemá prekročiť 250 mm. 

3.4 Predmet diela je vymedzený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto 
zmluvy ako príloha č. 1.   

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému 
technickému riešeniu diela musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

3.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania 
diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

IV. 
ČAS PLNENIA 

 
4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné: 
4.1.1 Termín začatia realizácie diela:    
 dňom účinnosti zmluvy 
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4.1.2 Termín dokončenia realizácie diela:   
do 75 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy 

4.2 Ak    zhotoviteľ  pripraví  dielo  na    odovzdanie  pred dohodnutým    termínom,  
zaväzuje   sa  objednávateľ  toto dielo prevziať  aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.3 Dodržanie   času   plnenia  zo  strany  zhotoviteľa  je  závislé  od  riadneho a včasného  
spolupôsobenia   objednávateľa   dohodnutého  v  tejto  zmluve.  Zhotoviteľ sa 
zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne 
ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, 
nie je zhotoviteľ v omeškaní so  splnením záväzku. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú nepriaznivé poveternostné 
podmienky, ktoré by neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní 
technologických postupov v zmysle príslušných STN, posunie sa termín dokončenia 
realizácie diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky 
realizovať.  

 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, že nastali vyššie uvedené skutočnosti, 
ktoré neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v 
zmysle príslušných STN, ich existenciu preukáže  predložením zápisov v stavebnom 
denníku a príslušných STN zástupcovi objednávateľa vo veciach technických. 

 Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred prerušením prác tak, aby na diele nevznikli škody 
počas doby prerušenia prác. 

4.5 V prípade nemožnosti realizácie prác na diele v zmysle ods. 4.4 tohto článku 
a dodržania ostatných povinností v ods. 4.4 zmluvným stranám určených, termín 
dokončenia diela sa predlžuje o počet dní nemožnosti realizácie prác na diele. 

 
V. 

CENA  ZA DIELO 
 

5.1 Cena za dielo, v eur, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, 
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon 
vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za 
dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného 
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

 
5.2 Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje: 

Cena bez DPH: 72.458,33 EUR  

DPH 20%: 14.491,67 EUR 

Cena vrátane DPH:  86.950,00 EUR   

slovom: Osemdesiatšesťtisícdeväťstopäťdesiat EUR vrátane DPH 

5.3 V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, dopravu a skladovanie strojov, 
zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a 
dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tiež prepravné 
náklady na prevoz pracovníkov, všetky priame i nepriame náklady súvisiace s 
realizáciou stavby v zmysle článku III. ods. 3.3 tejto zmluvy, odvoz a poplatok za 
riadenú skládku stavebnej sute/asfaltovej sute, náklady spojené so spracovaním 
projektu skutočného vyhotovenia, náklady spojené s vypracovaním revíznej správy, 
náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii stavby a 
náklady spojené s odovzdaním príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a 
prevádzkovanie predmetu zákazky v súlade s právnymi predpismi. 
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5.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte stavby -  príloha č. 1 tejto zmluvy sú 
považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú 
pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i 
keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. 

5.5 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania naviac prác, zhotoviteľ je 
povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe 
takých prác dozvedel písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo 
k rukám zástupcov objednávateľa vo veciach technických  oznámiť rozsah a charakter 
naviac prác so súpisom naviac prác a ich predbežným ocenením.  

5.6 Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budú použité jednotkové ceny a sadzby za 
rovnaké práce alebo práce podobného charakteru uvedené v položkovom rozpočte 
stavby -  príloha č. 1 tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, 
zhotoviteľ navrhne nové položky, pri návrhu cien nových položiek bude vychádzať 
z cien uvedených v  rozpočtovom programe Cenkros v cenovej úrovni v čase 
podpísania tejto zmluvy a predloží ich zástupcom objednávateľa vo veciach 
technických na predbežné odsúhlasenie spolu: 

5.6.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených 
nákladov; 

5.6.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu 
uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

5.7 Zhotoviteľ bude predkladať zmeny zástupcom objednávateľa vo veciach technických 
na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s 
odôvodnením nesúhlasu do 5 (piatich) dní od ich obdržania. Prípadná zmena rozpočtu 
vyvolaná zmenou alebo premeraním vykonaných prác odsúhlasená zo strany 
zástupcov objednávateľa vo veciach technických i zhotoviteľa bude podkladom pre 
zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 5.2 tohto článku. 

 
VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY  A FAKTURÁCIA 
 

6.1 Za vykonané práce má povinnosť zhotoviteľ vystaviť jedenkrát mesačne faktúru a túto 
doručiť do piateho dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi, po písomnom 
odsúhlasení vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcom 
objednávateľa vo veciach technických. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude 
faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové 
ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach 
technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení je faktúra 
splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je 
súpis vykonaných prác podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach 
technických.  

6.2 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra  musí obsahovať najmä tieto údaje: 
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý 

dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN, 
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska 

príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je 
pridelené, 

- poradové číslo faktúry, 
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba 

prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia 
faktúry, 
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- dátum vyhotovenia faktúry, 
- dátum splatnosti faktúry, 
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v 

jednotkovej cene v eur, 
- uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
- výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť, 
- vyčíslenú sumu 10% z fakturovanej ceny bez DPH, ktorá predstavuje 

objednávateľom zadržanú sumu v EUR, 
- sumu k úhrade po odpočítaní 10%-nej zadržanej sumy v EUR, 
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 
6.3 Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 4 rovnopisoch. 

6.4 Celkové doúčtovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná po 
ukončení diela konečnou faktúrou. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 
zhotoviteľovi sumu vo výške 10% z ceny za dielo bez DPH dojednanej v tejto zmluve 
v čl. V. ods. 5.2 do doby protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi za účelom 
odstránenia prípadných vád alebo nedorobkov zistených pri preberaní diela 
objednávateľom, ktoré budú zapísané v preberacom protokole. Objednávateľ uhradí 
zadržanú 10%-nú sumu z ceny za dielo bez DPH na základe vystavenej konečnej 
faktúry zhotoviteľom po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom, po odstránení 
prípadných vád alebo nedorobkov, ktoré budú zapísané v Zápise o odovzdaní 
a prevzatí stavby (diela) a   po odovzdaní nevyhnutných dokladov uvedených v tejto 
zmluve. Objednávateľ do 30 dní po prevzatí diela bez vád a nedorobkov, ktoré budú 
zapísané v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (diela), uhradí zadržanú 10%-nú 
sumu z ceny za dielo bez DPH. 

6.5 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 6.2 tejto 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. 
Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou 
splatnosti. 

 
VII. 

ZÁRUČNÁ  DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok 
dojednaných v zmluve, podľa platných EN STN a že počas záručnej doby bude mať 
vlastnosti  dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené 
objednávateľovi a tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri 
vykonávaní diela.  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia 
objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ  ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich 
použití trval. 

7.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia 
živelnou pohromou.  

7.5 Záručná doba je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby 
spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti. 
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7.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 dní od uplatnenia oprávnenej 
písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní.  

7.8 Ak sa ukáže, že vada diela   počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, 
zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti za vadnú časť diela 
náhradné bezvadné plnenie. 

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto 
zmluvy. 

 
VIII. 

PODMIENKY  VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
predmetu diela objednávateľovi formou písomného protokolu podľa čl. IX. tejto zmluvy. 

 8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na 
ňom začať práce v súlade s PD uvedenou v čl. III. ods. 3.3.  
Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj ohlásenie 
stavebných úprav vrátane PD. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa doručenej 
zhotoviteľovi formou e-mailu na adresu: statikstav@statikstav.sk . 

8.3 V prípade použitia alternatívnych výrobkov oproti PD, objednávateľ požaduje ich 
vhodnosť dokladovať písomným stanoviskom projektanta. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi, najneskôr k termínu odovzdania 
a prevzatia diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevádzkovaniu diela, resp. 
vyžadované budúcim prevádzkovateľom zariadenia. 

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných 
zamestnancov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácie diela dodržiavať ustanovenia 
vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje 
dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú 
skládku a doklad o tom doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri 
odovzdaní diela. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať 
materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa písomnou formou do rúk oprávneného 
zástupcu objednávateľa podľa čl. I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu: 
nina.horska@piestany.sk na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví 
a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak 
objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný 
toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že 
tieto práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na 
svoje náklady. 

mailto:statikstav@statikstav.sk
mailto:nina.horska@piestany.sk
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8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Denník 
musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby 
nedochádzalo k poškodeniu zápisov v denníku napr. poveternostnými vplyvmi a pod.. 
Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. 
Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje 
stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v denníku musia byť určité 
a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v denníku nesmú prepisovať alebo škrtať 
a zároveň sa nesmú z denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby 
v denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v denníku prepísať alebo doplniť, 
takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo 
doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa pre veci technické a stavbyvedúcim. Za 
objednávateľa sú oprávnení do denníku zapisovať a do neho nazerať zástupcovia 
objednávateľa pre veci technické, prípadne stavebný dozor objednávateľa a osoba 
poverená výkonom štátneho stavebného dohľadu.  

8.9 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za 
prítomnosti zhotoviteľa - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s 
miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia 
objednávateľa vo veciach technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení 
subdodávatelia. Zápis z kontrolného dňa zaisťuje objednávateľ. Závery z kontrolných 
dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo doplňovať 
ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania 
diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, 
prípadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a 
kvalitu prác na diele. 

8.10 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce,  
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie 
potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela. 

8.11 Zmeny diela oproti PD musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené 
objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto zmluve, 
podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na svoje náklady v potrebnom rozsahu dodávku 
elektriny, vody a ďalších energetických médií na miesto realizácie diela ako aj všetky 
potrebné zariadenia a uhradiť všetky s uvedeným súvisiace náklady (vrátane 
príslušných poplatkov). 

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, pred odovzdaním staveniska objednávateľom, predložiť 
harmonogram prác, ktorý musí byť odsúhlasený zástupcom objednávateľa vo veciach 
technických. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať termíny 
vykonávania diela určené v harmonograme prác. 

8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

8.14.1 realizovať dielo takým spôsobom, aby neprišlo k narušeniu staticky nosných 
konštrukcií objektu. 

8.14.2 pred zahájením:  

8.14.2.1 výroby okien a dverí zamerať stavebné otvory a udať presné rozmery na základe 
ktorých budú okná a dvere vyrobené. Zhotoviteľ zdemontuje pôvodné okno za 
účelom zistenia možnosti uchytenia okien a zistenia presných rozmerov okien ešte 
pred zahájením ich výroby. Materiály a konštrukcie, ktorých rozmer je závislý od 
presných rozmerov na stavbe, sa zhotoviteľ zaväzuje objednať až po zameraní 
skutkového stavu; 

8.14.2.2 výroby parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu odkonzultovať farebný 
odtieň so zástupcami objednávateľa pre veci technické; 
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8.14.2.3 výroby interiérových horizontálnych žalúzií odkonzultovať farbu so zástupcom 
objednávateľa pre veci technické podľa vzorkovníka; 

8.14.2.4 náterov rozvodov plynu a ústredného kúrenia preveriť jednotlivé dĺžky rozvodov. 

8.14.3 montáž okien a dverí zrealizovať podľa slovenskej normy STN 733 134 (Stavebné 
práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, 
zhotovovanie a skúšanie) a iných súvisiacich noriem, vyhlášok a pokynov 
dodávateľov materiálu. 

8.14.4 odtieň a dizajn linolea a dlažieb podľa vzorkovníka odkonzultovať so zástupcom 
objednávateľa pre veci technické; 

8.14.5 odtieň interiérového náteru v miestnostiach 1.08 denná miestnosť, 1.09 
herňa/spoločenská miestnosť a 1.13 herňa/spoločenská miestnosť a odtieň 
umývateľného soklového náteru podľa vzorkovníka odkonzultovať so zástupcom 
objednávateľa pre veci technické; 

8.14.6 odtieň a dizajn keramického obkladu v miestnostiach 1.21 kuchyňa umyváreň, 1.22 
kuchyňa umyváreň, 1.23 kuchyňa umyváreň a 1.16 sauna podľa vzorkovníka 
odkonzultovať so zástupcom objednávateľa pre veci technické; 

8.14.7 vykonať práce na výmene plynových ventilov zaškolenou osobou z odbornou 
spôsobilosťou a pri výmene ventilov sa zaväzuje dbať na zvýšenú opatrnosť; 

8.14.8 výber svietidiel odkonzultovať so zástupcom objednávateľa pre veci technické, pričom 
pri výbere svietidiel sa bude postupovať podľa  STN 73 4301,  STN 73 0580-1, STN 
73 0580-2 z hľadiska intenzity osvetlenia miestnosti; 

8.14.9 po realizácii diela okolie stavby dotknuté stavebnou činnosťou uviesť do pôvodného 
stavu. V prípade poškodenia objektu materskej školy alebo poškodenia interiérového 
vybavenia spôsobeného činnosťou zhotoviteľa, sa zhotoviteľ zaväzuje poškodenie 
odstrániť uvedením do pôvodného stavu na vlastné náklady. 

IX. 
ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA 

9.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol – Zápis 
o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných 
zistených vád, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že 
dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú.  

9.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi: 
a) certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, návody na obsluhu od materiálových 

súčastí použitých na diele; 
b) projekt skutočného vyhotovenia stavby; 
c)  príslušné časti stavebného denníka; 
d) doklady o uložení stavebnej/asfaltovej na riadenú skládku; 
e) revíznu správu. 
V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál 
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 
Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do termínu, ktorý je uvedený 
v preberacom protokole stavby – Zápise o odovzdaní a prevzatí. 

9.4 Dielo má vady, ak 
9.4.1 nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá 
 predmetu dohodnutému v tejto zmluve, 
9.4.2 vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
9.4.3 sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo 
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9.4.4 má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho 
časť zaťažené inými právami tretích osôb. 

9.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, 
dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe 
a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení 
týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ 
v omeškaní s plnením predmetu zmluvy. 

9.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom 
podpísania preberacieho protokolu (Zápisu o odovzdaní a prevzatí) zhotoviteľom 
a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania 
preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa 
na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele. 

 
X. 

 SANKCIE 

10.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade 
s termínmi dojednanými v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: Sto EUR) za každý deň omeškania 
s odovzdaním diela. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne 
vystavenej a doručenej  faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka 
v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. VII.  ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy, 
je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: Sto 
EUR) za každý deň omeškania. 

10.4 Ak zhotoviteľ a jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť zápisu do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov 
verejného sektora“) podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.3 alebo 13.4 po 
celú dobu trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu 
škody, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

10.5 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr  5. pracovný deň 
od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi. 

10.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú 
porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo 
výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. 

10.7 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené 
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.   

10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z 
jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, 
vzťahujú sa ust. §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

XI. 

ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1 V prípade zániku zmluvy (odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a pod.) 
zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko. 

11.2  Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť stavenisko 
na dobu dlhšiu ako päť pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za 
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škodu spôsobenú nevykonaním diela (rozostavanou stavbou), pričom sa zmluvné 
strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

11.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, 
dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa: 

11.3.1  ak zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s vykonávaním prác na diele, 

11.3.2 prekročenie termínov zhotovenia diela  uvedených  v  čl. IV. tejto  zmluvy  o viac 
ako 10 dní, 

11.3.3 z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou, 

11.3.4 neprevzatie staveniska v lehote troch dní odo dňa, v ktorom bol zhotoviteľ 
 vyzvaný objednávateľom na prevzatie staveniska, 

11.3.5 ak bol zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ vymazaný z registra partnerov 
 verejného sektora v prípade, že sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľa vzťahuje 
povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. 

11.4  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré 
sú  podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa: 

11.4.1  ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy 
dlhšie ako 10 dní; 

11.4.2  v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 60 dní.  

11.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – 
doporučeným  listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 
doručenia oznámenia  o odstúpení druhej strane. 

11.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa 
trvajúcich  dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať 
predĺženie termínu  ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. 

 
XII. 

 VYŠŠIA MOC 

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, atď. 

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o 
úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má 
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia 
nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

 

            XIII. 

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa,   pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
zamestnancov zmluvných strán a   rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych 
orgánov. 

13.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávatelia 
uvedení v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy. 
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 (pozn.: v prípade, ak zhotoviteľ nebude poskytovať predmet zmluvy prostredníctvom 
subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa, 
že predmet zmluvy bude pre objednávateľa realizovať bez subdodávateľov) 

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu 
údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to do 7 pracovných dní odo dňa 
účinnosti takej zmeny. 

13.4 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, 
potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po celú 
dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto 
povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ 
oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa 
subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné 
oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: 
percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak 
mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o 
určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s 
novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový 
subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o 
registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o 
registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu 
subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom 
tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora 
podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť 
zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 

13.5 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XIII. ods. 13.3 alebo 13.4 tejto 
zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. X. ods. 
10.4. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia 
diela ani nárok na zmenu ceny diela. 

13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru 
prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor 
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie 
sporu príslušný súd.  

13.7  Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce 
sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto 
zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, 
bude sa považovať za doručenú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť 
zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany 
informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov. 

13.8  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného 
súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre 
plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa 
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 
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13.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi elektronickú verziu podrobného 
rozpočtu (vo formáte MS Excel), a to v lehote najneskôr ku dňu podpísania tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) 
každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie diela. 
Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň 
zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer. 

 
XIV.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 
§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

14.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. 

14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  

-  č. 1   Položkový rozpočet stavby 

- č. 2 Zoznam subdodávateľov/Vyhlásenie zhotoviteľa 

14.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu 
porozumeli a na znak  súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

14.5  Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných 
dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

14.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá 
objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

v Piešťanoch, dňa 04.07.2019 v Piešťanoch, dňa 03.07.2019 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
................................................. .......................................................... 
Mesto Piešťany                                                       STATIKSTAV s.r.o. 
Mgr. Peter Jančovič, PhD. Ing. Milan Ondrejka - konateľ 
primátor mesta Piešťany  

v zastúpení Ing. Mgr. Michal Bezák 
zástupca primátora mesta Piešťany 

 

 

 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Piešťany Dátum: 20.6.2019

Objednávateľ: IČO:

Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

STATIKSTAV s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Tibor Psalman IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hulmanová Jana IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00% 0,00 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
0351-04-19

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

20,00% 72 458,33 14 491,67

EUR 86 950,00

72 458,33
0,00

72 458,33
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Kód: 0351-04-19

Stavba:

Miesto: Piešťany Dátum: 20.06.2019

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

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

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

Ing. Tibor Psalman

1 Otvorové konštrukcie

17 669,1514 724,292 Nátery

3 Podlahy, obklady

1 779,771 483,144 Ostatné

72 458,33 86 950,00

22 684,5518 903,795 Elektroinštalácia

3 522,892 935,746 Zdravotechnické inštalácie

72 458,33 86 950,00

0,00 0,00

30 470,2225 391,85

10 823,429 019,52

Hulmanová Jana
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

STATIKSTAV s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Tibor Psalman IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hulmanová Jana IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

1 - Otvorové konštrukcie

20.06.2019

9 019,52
0,00

9 019,52

0,00 0,00

9 019,52 1 803,90

10 823,42
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

1 - Otvorové konštrukcie

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

9 019,52

1 097,30

83,20

434,11

544,82

35,17

7 922,22

315,00

6 927,50

679,72

0,00

9 019,52
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 340239235 m2 3,200

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 648951411r m 22,800

3 K 648991111 m 22,800

4 M 5624900350 m 22,800

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 K 968061113 ks 19,000

6 K 968061125 ks 2,000

7 K 968062356 m2 41,040

8 K 968072455 m2 3,200

9 K 979081111 t 3,858

10 K 979081121 t 92,592

11 K 979082111 t 3,858

12 K 979087112 t 3,858

13 K 979089012 t 3,858

    99 - Presun hmôt HSV

14 K 999281111 t 0,541

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

15 K 764410420 m 22,800

16 K 764410850 m 22,800

17 K 998764201 % 15,000

    766 - Konštrukcie stolárske

ROZPOČET

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

1 - Otvorové konštrukcie

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

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

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 

tvárnicami  (150x599x249)
26,000 83,200

Vybúranie parapetných dosiek drevených 

vnútorných
3,540 80,712

Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt, š. do 200 mm
6,000 136,800

Parapet vnútorný plastový š=160mm 9,500 216,600

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného 

krídla nad 1, 5 m2
0,700 13,300

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného, 

krídla do 2 m2
0,500 1,000

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t
5,200 213,408

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy 

do 2 m2,  -0,07600t
18,200 58,240

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
13,200 50,926

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km - 24km - odvoznú vzdialenosť 

určí dodavateľ

0,600 55,555

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
8,500 32,793

Nakladanie na dopravný prostriedok pre 

vodorovnú dopravu sutiny
3,400 13,117

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
27,600 106,481

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
65,000 35,165

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného 

farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 

mm

11,000 250,800

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 

330 mm,  -0,00135t
1,500 34,200

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
2,000 30,000

9 019,516

1 097,297

83,200

434,112

544,820

35,165

7 922,219

315,000

6 927,495
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 766621400 m 114,000

19 M 611412100 ks 19,000

20 M 611413300,10 bm 114,000

21 M 611413300,11 bm 114,000

22 K 998766201 % 95,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

23 K 767661500 m2 28,454

24 M 5534314660 ks 19,000

25 K 998767201 % 15,000

Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
22,000 2 508,000

Plastové okno biele jednokrídlové,  OS rozm. 

1200x1800 mm  - zasklenie izolačné trojsklo 

číre, Ug=0,60W(m2k) + kovanie 

212,000 4 028,000

D Interiérová tesnica páska š.=100mm do 

pripraveného otvoru
1,450 165,300

D Exteriérová tesnica páska š.=100mm do 

pripraveného otvoru
1,450 165,300

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1,000 15,000

679,724

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m
0,641 60,895

Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej 

štandardnej 
6,000 170,724

Interierová žalúzia hliníková retiazková 

960x1560 mm
26,000 494,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

STATIKSTAV s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Tibor Psalman IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hulmanová Jana IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

2 - Nátery

20.06.2019

14 724,29
0,00

14 724,29

0,00 0,00

14 724,29 2 944,86

17 669,15
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    784 - Dokončovacie práce - maľby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

2 - Nátery

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

14 724,29

4 886,07

4 253,40

632,67

9 838,22

3 290,41

6 547,81

0,00

14 724,29
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 612401391r bm 114,000

2 K 612421131 m2 2 357,000

    99 - Presun hmôt HSV

3 K 999281111 t 19,771

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovacie práce - nátery

4 K 783401811 m 115,000

5 K 783414340 m 155,000

6 K 783414740 m 155,000

7 K 783812110 m2 359,000

8 K 783902811 m2 11,880

    784 - Dokončovacie práce - maľby

9 K 784410100 m2 1 907,000

10 K 784452471 m2 1 907,000

11 K 784499905 m2 647,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

2 - Nátery

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

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

Oprava vnútorných ostení po výmene okien  a 

vyrovnávacia stierka ostenia pre osadenie 

difúznej a paronepriespustnej fólie

12,500 1 425,000

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 

opravovaná plocha do 5 %, štuková
1,200 2 828,400

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
32,000 632,672

Odstránenie starých náterov z kovových potrubí 

a armatúr potrubie do DN 50 mm
0,100 11,500

Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm 

dvojnás. 1x email a základným náterom - 

rozvod plynu 40,0bm žltou farbou, rozvody ÚK 

115,0m bielou farbou

1,900 294,500

Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm 

základný - 35µm
0,250 38,750

2,550 4 862,850

Nátery olejové farby bielej omietok stien 

dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.
8,000 2 872,000

Ostatné práce odstránenie olejového náteru z 

jestvujúcej dlažby a vyčistenie ozn.P
6,200 73,656

Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a 

podláh papierom v miestnostiach alebo na 

schodisku

0,600 388,200

14 724,288

4 886,072

4 253,400

632,672

9 838,216

3 290,406

6 547,810
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

podkladov 
0,680 1 296,760

Maľby z maliarskych zmesí tekutých s bielym 

stropom dvojnás. 
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

STATIKSTAV s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Tibor Psalman IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hulmanová Jana IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

3 - Podlahy, obklady

20.06.2019

25 391,85
0,00

25 391,85

0,00 0,00

25 391,85 5 078,37

30 470,22
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    771 - Podlahy z dlaždíc

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovacie práce a obklady

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

3 - Podlahy, obklady

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

25 391,85

6 881,40

3 323,23

3 324,47

233,70

18 510,45

818,87

3 617,45

10 887,32

3 186,82

0,00

25 391,85

Strana 11 z 26



Stavba:

Objekt:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 612462312 m2 97,740

2 K 612462314 m2 97,740

3 K 612468553 m2 7,560

4 K 612481119 m2 7,560

5 K 632440011 m2 97,260

6 K 632440012 m2 16,800

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 K 952901111 m2 647,000

8 K 965042141 m3 3,073

9 K 965081712 m2 97,260

10 K 978059531 m2 97,740

11 K 979081111 t 14,563

12 K 979081121 t 349,512

13 K 979082111 t 14,563

14 K 979087112 t 14,563

15 K 979089012 t 14,563

    99 - Presun hmôt HSV

16 K 999281111 t 7,790

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

17 K 711210120 m2 61,980

18 M 5856022200 kg 123,960

19 M 2353200100r bm 52,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

3 - Podlahy, obklady

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

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

Vnútorná sanačná omietka stien weber.san 

vyrovnávacia, hr. 10 mm
9,000 879,660

Vnútorná sanačná omietka stien weber.san 

podhoz  krytie 100%
8,900 869,886

Vnútorná omietka stien , hr. 15 mm 12,000 90,720

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením
6,000 45,360

Anhydritový samonivelizačný liaty poter  hr. 

20mm
12,000 1 167,120

Anhydritový samonivelizačný liaty poter  hr. 20-

40 mm
16,100 270,480

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 2,000 1 294,000

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 

plochy nad 4 m2 -2,20000t - 

110,000 338,030

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., 

alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -

0,02000t

4,500 437,670

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t vrátane 

otlčenia podkladovej omietky

3,600 351,864

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
12,000 174,756

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km - 24km - odvoznú vzdialenosť 

určí dodavateľ

0,400 139,805

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
8,200 119,417

Nakladanie na dopravný prostriedok pre 

vodorovnú dopravu sutiny
3,200 46,602

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
29,000 422,327

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
30,000 233,700

Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod 

keramické dlažby v interiéri na ploche 

vodorovnej

0,700 43,386

Hydroizolácia náterová/spotr. 2kg/m2 -2x 3,000 371,880

Samolapiaci izolačný pás - styk stena podlaha 6,800 353,600

25 391,849

6 881,397

3 323,226

3 324,471

233,700

18 510,452

818,866
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 998711201 % 20,000

    771 - Podlahy z dlaždíc

21 K 771445017 m 58,650

22 K 771574301 m 58,650

23 K 771575208 m2 102,350

24 M 5976404800 m2 112,585

25 K 998771201 % 60,000

    776 - Podlahy povlakové

26 K 776401800 m 400,700

27 K 776420010 m 371,020

28 M 2841291860 m 389,571

29 K 776511820 m2 449,700

30 K 776541100 m2 449,700

31 M 2841305000 m2 472,185

34 K 776990110 m2 449,700

35 K 776994113 m 174,000

36 K 776996110 m2 449,700

37 K 998776201 % 100,000

    781 - Dokončovacie práce a obklady

38 K 781445018 m2 101,280

39 M 5976574000 m2 111,408

40 K 998781101 t 2,357

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
2,500 50,000

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, 

keramických do tmelu,rovné
3,000 175,950

Príplatok za rezanie dlažby 1,000 58,650

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 

tmelu bez povrchovej úpravy protisklzových 

alebo glaz., reliéf. 

20,000 2 047,000

Dlaždice keramické - podlahy vnútorné - 

množstvo zaokrúhliť na balenia
10,000 1 125,850

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 

výšky do 6m
3,500 210,000

Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z 

PVC
0,300 120,210

Lepenie podlahových soklov z PVC 1,820 675,256

Lišta soklová PVC 1,200 467,485

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 

plochy lepených s podložkou
2,150 966,855

Lepenie povlakových podláh PVC  v pásoch 6,200 2 788,140

Podlaha PVC linoleum 10,000 4 721,850

Príprava podkladu pred kladením povlakových 

podláh - vyčistenie zametaním
0,600 269,820

Ostatné práce - zváranie  povlakových podláh z 

linolea 
2,000 348,000

Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh 1,000 449,700

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch 

výšky do 6 m
20,000 47,140

3 617,450

10 887,316

3 186,820

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 

výšky do 6 m
0,800 80,000

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do tmelu vrátane všetkých 

potrebných profilov, rohových profilov a 

škárovania

20,000 2 025,600

Obkladačky keramické - množstvo zaokrúhliť 

na balenia
10,000 1 114,080
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

STATIKSTAV s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Tibor Psalman IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hulmanová Jana IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

4 - Ostatné

20.06.2019

1 483,14
0,00

1 483,14

0,00 0,00

1 483,14 296,63

1 779,77
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    725 - Zdravotechnika 

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

147,22

0,00

1 483,14

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

4 - Ostatné

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1 483,14

17,66

17,66

1 465,47

627,66

66,00

624,60
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Piešťany Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 979081111 t 0,228

2 K 979081121 t 5,472

3 K 979082111 t 0,228

4 K 979087112 t 0,228

5 K 979089012 t 0,228

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

6 K 713482303 m 290,000

7 M 2837710500 m 295,800

8 K 998713201 % 20,000

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

9 K 722130801 m 30,000

    723 - Zdravotechnika - plynovod

10 K 723230022 ks 6,000

11 M 5518000411r ks 3,000

12 M 5518000410r ks 3,000

13 K 734100811r ks 6,000

    725 - Zdravotechnika 

14 K 725210821 súb. 1,000

15 K 725240812 súb. 2,000

16 K 725590814 t 0,080

17 K 725810811 ks 6,000

18 K 725820810 súb. 3,000

19 K 725860820 ks 1,000

20 K 733191915 ks 3,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
15,000 3,420

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km - 24km - odvoznú vzdialenosť 

určí dodavateľ

0,550 3,010

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
10,120 2,307

Nakladanie na dopravný prostriedok pre 

vodorovnú dopravu sutiny
3,650 0,832

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
35,500 8,094

Montaž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, 

vnút.priemer 23 - 28 mm s nasunutím na 

armatúru, s pozdĺžnym a priečnym prerezaním a 

zalepením

1,700 493,000

Izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON 0,320 94,656

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
2,000 40,000

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 25,  -0,00213t
2,200 66,000

3,600

Demontáž vaničky,  -0,02450t 3,600 7,200

Montáž guľového uzáveru bezpeč. plynového 3,600 21,600

Guľový uzáver plynu 1,5" 90,000 270,000

Guľový uzáver plynu 2,5" 98,000 294,000

Demontáž jednoduchej  zápachovej uzávierky 

pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, 

práčky  -0,00085t

2,000 2,000

Zaslepenie vodovodného potrubia 6,500 19,500

Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. 

predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. 

do 36 m

60,200 4,816

Demontáž výtokových ventilov nástenných,  -

0,00049t
1,500 9,000

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej 

nástennej,  -0,0026t
4,500 13,500

Demontáž guľového ventilu plynového na 1" 6,500 39,000

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 

výtokovej armatúry,  -0,01946t
3,600

1 483,135

17,663

17,663

1 465,472

627,656

66,000

624,600

147,216

ROZPOČET

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

4 - Ostatné

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

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

Strana 16 z 26



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

21 K 733193935 ks 3,000Zaslepenie kanalizačného potrubia 29,200 87,600
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

STATIKSTAV s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Tibor Psalman IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hulmanová Jana IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

5 - Elektroinštalácia

20.06.2019

18 903,79
0,00

18 903,79

0,00 0,00

18 903,79 3 780,76

22 684,55
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

    95-M - Revízie

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

5 - Elektroinštalácia

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

18 903,79

665,00

665,00

18 238,79

16 298,89

229,90

1 710,00

0,00

18 903,79
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0 K 973047191 ks 70,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

0 K 210040701 m 25,000

0 K 210040702 m 98,000

0 K 210010107 m 40,000

0 M 3410300969 m 40,000

0 K 210100002 ks 250,000

0 M 3452104900 ks 250,000

0 K 210100004 ks 15,000

0 M 3452107500 ks 15,000

0 M 3452119100 ks 15,000

0 K 210110001 ks 6,000

0 M 3450201320 ks 6,000

0 K 210110003 ks 4,000

0 M 3450201480 ks 4,000

0 K 210110007 ks 10,000

0 M 3580277100 ks 10,000

0 K 210110041 ks 6,000

0 M 3450201270 ks 6,000

0 K 210110042 ks 1,000

0 M 3450201360 ks 1,000

0 K 210111011 ks 5,000

0 M 3450317700 ks 5,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

5 - Elektroinštalácia

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

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

Vysekanie prestupov, veľ. do 150x150x100 mm, -

0,00500t
9,500 665,000

RMurárske práce, vysekanie, zamurovanie a 

začistenie drážky pre rúrku alebo káble do d 29 

mm

11,100 277,500

RMurárske práce, vysekanie, zamurovanie a 

začistenie drážky pre rúrku alebo káble do d 48 

mm

11,900 1 166,200

Lišta elektroinštalačná z PVC 18x13, uložená 

pevne, vkladacia
1,100 44,000

Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X13 

HD
0,420 16,800

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
0,720 180,000

G-Káblové oko CU 4x4 KU-L 0,300 75,000

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2
2,600 39,000

G-Káblové oko CU 25x 6 KU 0,700 10,500

Káblové oko 25 Al 617064 0,350 5,250

Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 

prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 

zapojenia

4,000 24,000

Spínač 1 do vlhka 3553-01629 2,200 13,200

Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný 

pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 

zapojenia

4,200 16,800

Prepínač 5 3,250 13,000

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo 

vlhké vrátane zapojenia trojpól.do 63 A -

radenie 3

11,000 110,000

Spínač S 63 27,200 272,000

Spínače polozapustené a zapustené vrátane 

zapojenia jednopólový - radenie 1
2,000 12,000

Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely 1,600 9,600

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia dvojpólový - radenie 2
2,450 2,450

Spínač 2 3553-02289 B1 lesklý biely 2,250 2,250

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 

vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z
3,450 17,250

Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá 2,000 10,000

18 903,790

665,000

665,000

18 238,790

16 298,890
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 210111012 ks 43,000

0 M 3450359300 ks 43,000

0 K 210200010 ks 12,000

0 M 3470126800 ks 12,000

0 K 210200011 ks 11,000

0 M 3480507900 ks 11,000

0 K 2104110661 ks 24,000

0 M 3850003180 ks 24,000

0 K 2102010011 ks 14,000

0 M 34863012001 ks 14,000

0 K 2102010531 ks 106,000

0 M 34863017102 ks 62,000

0 M 34863017101 ks 44,000

0 K 210220031 ks 1,000

0 M 3410300258 ks 1,000

0 M 3410301603 ks 1,000

0 K 210220040 ks 10,000

0 M 3544247905 ks 10,000

0 M 3544247910 ks 10,000

0 K 2104111911 m 824,000

0 K 210800186 m 412,000

0 M 3410350085 m 400,000

0 M 34103500851 m 12,000

0 K 210800187 m 680,000

0 M 3410350086 m 680,000

0 K 2108001881 m 20,000

0 M 34103500871 m 20,000

0 K 210800198 m 172,000

0 M 3410350097 m 172,000

0 K 210800199 m 16,000

0 M 3410350098 m 16,000

0 K 210800200 m 146,000

0 M 3410350099 m 146,000

0 K 210800202 m 39,000

0 M 3410350101 m 39,000

0 K 210800203 m 39,000

0 M 3410350102 m 39,000

Domová zásuvka polozapustená alebo 

zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
4,400 189,200

Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená 3,000 129,000

Svietidlo so vstavaným senzorom 3,000 36,000

žiarovka 0,700 8,400

Detektor pohybu 5,000 55,000

Detektor pohybu pre riadenú intenzitu 52,540 577,940

Montáž detektora 3,000 72,000

Detektor pohybu infra 22,210 533,040

Zapojenie svietidlá IP44, 1 x svetelný zdroj, 

stropného - nástenného interierového so 

žiarovkou

4,800 67,200

Interiérové svietidlo LED stropné 1x24W, IP44 30,000 420,000

Zapojenie svietidlá IP44, stropného 

interierového do kazetového podhľadu
5,050 535,300

Svietidlo LED KOKI do kazet podhľadu s 

riadením intentity osvetlenia
63,600 3 943,200

Svietidlo LED Koki do kazet podhľadu bez 

riadenia intenzity osvetlenia
55,500 2 442,000

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 

125 E
20,000 20,000

Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E 

KA
1,720 1,720

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 13,200 13,200

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 4,400 44,000

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál

0,420 4,200

Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný 

a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
0,520 5,200

Montáž káblov a príslušenstva, uloženie v 

kazetovom podhľade
0,700 576,800

Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5 1,100 453,200

CYKY - J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
0,420 168,000

CYKY - O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
0,420 5,040

Kábel medený CYKY 450/750 V 3x2,5 1,100 748,000

CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
0,650 442,000

Kábel medený CYKY 450/750 V 3x4 0,250 5,000

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
1,200 24,000

Kábel medený CYKY 450/750 V 5x1,5 2,200 378,400

CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
1,350 232,200

Kábel medený CYKY 450/750 V 5x2,5 0,300 4,800

CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
1,100 17,600

Kábel medený CYKY 450/750 V 5x4 0,350 51,100

CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
1,700 248,200

Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 

5x10
0,350 13,650

CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
4,200 163,800

Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 

5x16
0,400 15,600

CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
6,500 253,500

Strana 21 z 26



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

0 K 210810060 m 13,000

0 M 3410350139 m 13,000

0 K 210800220 m 32,000

0 M 3410350079 m 32,000

0 K 210800226 m 33,000

0 M 3410350163 m 33,000

0 K 210800628 m 30,000

0 M 34103505551 m 30,000

0 K 210800630 m 30,000

0 M 3410350555 m 30,000

0 K 210800631 m 40,000

0 M 3410350557 m 40,000

0 K 998921201 % 10,000

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

0 K 220260001 ks 10,000

0 M 3410300264 ks 10,000

0 K 220260022 ks 74,000

0 M 3450921000 ks 74,000

0 K 220260042 ks 50,000

0 M 3450920500 ks 50,000

    95-M - Revízie

0 K 2102908411 sub 1,000

0 K 21029084112 % 5,000

0 K 9501060011 hod 12,000

Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 

0,6/1 kV 4x25
1,200 15,600

1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
7,000 91,000

Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 

450/750 V 2x1,5mm2
0,800 25,600

CYKY - O2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
0,300 9,600

Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 

450/750 V 3x1,5mm2
0,800 26,400

1-CYKFY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN
2,000 66,000

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 

450/750 V 6
0,300 9,000

CY 6 z.ž. 0,900 27,000

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 

450/750 V 16
0,600 18,000

CY 10 z.ž. 0,920 27,600

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 

450/750 V 25
0,720 28,800

CY 25 z.ž. 2,200 88,000

Presun hmôt pre montáž silnoprúdových 

rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky 

do 7 m

65,200 652,000

Krabica KO 68 pod omietku, upevnenie do 

pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a 

zapojenia

3,500 35,000

Krabica odbočná KO 0,600 6,000

Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania 

lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a 

zapojenia vodičov

0,600 44,400

Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008 0,500 37,000

Podružný materiál 70,000 350,000

Meranie pri revíziách , revízne práce, 

vypracovanie revíznej správy
80,000 960,000

229,900

1 710,000

Krabica KP 68 na povrchu, upev.na vopred 

pripravené body vrátane zhot.otvorov,bez 

svoriek a zapojenia

2,000 100,000

Krabica prístrojová typ: KJ "111000003 0,150 7,500

Demontáž jestvujúcich častí 400,000 400,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

STATIKSTAV s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Tibor Psalman IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hulmanová Jana IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

6 - Zdravotechnické inštalácie

20.06.2019

2 935,74
0,00

2 935,74

0,00 0,00

2 935,74 587,15

3 522,89
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

6 - Zdravotechnické inštalácie

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

2 935,74

1 460,12

470,78

30,00

84,12

680,22

195,00

1 475,62

1 475,62

0,00

2 935,74
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Mesto Piešťany,Nám.SNP č.3, 921 45 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: STATIKSTAV s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 139711101 m3 2,330

2 K 162501112 m3 2,330

3 K 162501113 m3 2,330

4 K 167101100 m3 2,330

5 K 171201201 m3 2,330

6 K 171209002 t 4,194

7 K 175101101 m3 2,330

8 M 5833710100 t 4,194

    4 - Vodorovné konštrukcie

9 K 451573111 m3 1,000

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 K 631312141 m3 0,600

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 K 919735123 m 56,600

12 K 965042141 m3 0,500

13 K 979081111 t 1,250

14 K 979081121 t 1,250

15 K 979082111 t 1,250

16 K 979082121 t 1,250

17 K 979087112 t 1,250

ROZPOČET

Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch

6 - Zdravotechnické inštalácie

20.06.2019

Ing. Tibor Psalman

Hulmanová Jana

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

Výkop v uzavretých priestoroch s naložením 

výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4
70,100 163,333

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve 

do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

5,200 12,116

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve 

do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 

a začatých 1000 m - 24km - odvoznú 

vzdialenosť určí dodavateľ vo svojej ponuke

0,500 1,165

Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 7,200 16,776

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,650 1,515

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
45,000 188,730

Obsyp potrubia štrkopieskom 14,000 32,620

Štrkopiesok 0-8 B 13,000 54,522

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

30,000 30,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
9,900 12,375

Doplnenie existujúcich mazanín prostým 

betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v 

mazaninách

140,200 84,120

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
10,100 571,660

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 

plochy nad 4 m2 -2,20000t

72,000 36,000

2 935,740

1 460,120

470,777

30,000

84,120

680,223

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m - 3x
1,200 1,500

Nakladanie na dopravný prostriedok pre 

vodorovnú dopravu sutiny
5,500 6,875

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
12,100 15,125

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km - 24km - odvoznú vzdialenosť 

určí dodavateľ

0,350 0,438

Strana 25 z 26



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

18 K 979089012 t 1,250

    99 - Presun hmôt HSV

19 K 999281111 t 6,500

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

20 K 721110806 m 7,700

21 K 721140806 m 15,600

22 K 721171809 m 5,000

23 K 721172109 m 5,000

24 K 721210814 ks 3,000

25 K 721213015 ks 3,000

26 M 2866340103 ks 3,000

27 K 877313123r kpl 1,000

28 K 899721111 m 23,300

29 M 7210002
súbo

r
1,000

30 K 721002
súbo

r
1,000

31 K 721171108 m 7,700

32 K 721173206 m 28,300

33 K 721177740 ks 1,000

34 K 721194105 ks 5,000

35 K 892311000 m 28,300

36 K 998721201 % 30,000

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
30,000 195,000

Demontáž potrubia z kameninových rúr 

normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 

200,  -0,02670t

3,200 24,640

Demontáž potrubia z liatinových rúr 

odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 

200,  -0,03065t

6,200 96,720

1 475,620

1 475,620

Demontáž potrubia z novodurových rúr 

odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do 

D160,  -0,00263t

1,200 6,000

Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 

110x2, 2
9,100 45,500

Demontáž vpustu podlahového z 

kyselinovzdornej kameniny DN 125,  -0,04285t
6,200 18,600

220,000 220,000

Sekacie a búracie práce pre vnútorná 

kanalizáciu  v stenách 
290,000 290,000

Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom 

DN 110
8,220 24,660

Podlahový vpust 20,000 60,000

Zriadenie napojenia potrubia PVC DN 150  na 

jestv. potrubie
40,000 40,000

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 

mm - vodič CY 6mm2
1,000 23,300

Ostatný inštalačný materiál - vnútorná 

kanalizácia 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek DN 50
2,000 10,000

Skúška tesnosti kanalizácie D 150 1,000 28,300

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky do 6 m
1,000 30,000

Potrubie kanal. z PP-HT REHAU RAUPIANO PLUS 

rúr hrdlových odpadné D 110x2,7
35,000 269,500

Potrubie kanal. z PP-HT REHAU RAUPIANO PLUS 

rúr hrdlových odpadné D 75x2,7
8,000 226,400

Vloženie odbočky do liatinového potrubia DN125 62,000 62,000

195,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
29,000 36,250
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo  

 

Zoznam subdodávateľov 

 

p. č. 

 

 

Názov firmy a sídlo 

subdodávateľa, IČO 

 

 

Údaje o osobe oprávnenej konať 

za subdodávateľa (meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

 

 

Predmet prác 

alebo služieb 

 

Podiel na 

celkovom 

objeme diela 

(%) 

1. 

Lukáš Ondrík 
Vintiška 66 
027 43 Nižná 
IČO: 43598463 

Lukáš Ondrík 
(ostatné údaje sa v zmysle 

zákona o ochrane osobných 

údajov nezverejňujú) 

Búracie práce, 
montáž dlažby, 
obkladov 

20% 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 
  

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

 


