
 
 

Zmluva o dielo zo dňa 29.12.2021 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(zákon účinný od 01.01.2019), (ďalej len ZVO) 
(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ:   Obec Vinica 
 Sídlo:   Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica 
 Zastúpený:    Ing. Kristián Baksa, starosta obce 
 Mobil:   +421 918 984 087 
 E-mail:   starosta@vinica.sk 
 IČO:   00 319 678 
 DIČ:   2021173264 
 Bankové spojenie:          Prima Banka Slovensko, a.s. 
 Číslo účtu vo formáte IBAN: SK14 5600 0000 0060 5028 2007 
  
 

 
1.2 Zhotoviteľ:  Obecný podnik Vinica s. r. o. – registrovaný sociálny podnik 
 Sídlo:  Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica  
 Zastúpený:  Ing. Michal Kušický  
 Telefón:  0940 494 494 
 E-mail:  podnik@vinica.sk 
        IČO:  52800032 
 DIČ:              2121157247 
         IČ DPH:  SK2121157247 
 Bankové spojenie:       Prima Banka Slovensko, a. s.  
 Číslo účtu vo formáte IBAN:       SK79 5600 0000 0065 2257 5001 

 
 

 
II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy“ v 
rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.2. Rozsah stavebných prác na objekte materskej školy je určený výkazom výmerom, z ktorého sa 
odvodzuje cena stavebných prác a dodávok materiálov. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu 
dohodnutú v tejto zmluve. 

2.4. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela. 
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III. 
Čas a miesto plnenia zmluvy 

 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve v termíne do 6 mesiacov 

od účinnosti zmluvy.  
3.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto 
Zmluve. 

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. Bod 3.1. 
tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúkanom termíne, bez nároku 
zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  

3.4. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 
Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, 
pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas 
plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a 
odstúpi od Zmluvy. 

3.5. Miestom plnenie predmetu zmluvy sú stavebné objekty nachádzajúce sa na parcele č. 489/2, k.ú. 
Vinica.  
 

IV. 
Cena za dielo 

 
4.1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a 

doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 
zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:  
 
Cena bez DPH:   31 818,18 eur 
DPH 10%:    3 181,82 eur 

 Cena s DPH:  35 000,00 eur 
slovom: tridsaťpäťtisíc eur 
 

4.2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 zmluvy – ocenenie výkazu výmeru 
uchádzačom v rámci predkladania ponúk vo verejnom obstarávaní týkajúceho sa tejto zákazky.  

4.3. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie 
zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.  

 
 

V. 
Platobné podmienky 

 
5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. Úhrada ceny diela bude vykonaná bankovým 

prevodom na základe predloženia faktúr. 
5.2 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vystavovať po častiach. 
5.3 Zhotoviteľ bude vo faktúrach účtovať DPH podľa  právnych predpisov. 
5.4 Faktúry budú obsahovať tieto údaje: 

- označenie „faktúra“, číslo faktúry 
- názov a adresa zhotoviteľa a objednávateľa 
- číslo Zmluvy o dielo  
- označenie banky a čísla účtu zhotoviteľa a objednávateľa 
- deň vystavenia a odoslania faktúry, deň zdaniteľného plnenia a lehotu splatnosti 
- platné IČO a IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa 
- miesto dodania  
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- základ dane, jednotková cena bez dane 
- uplatnená sadzba dane a výška dane v EUR 
- fakturovaná suma celkom (základ dane + DPH)   

5.5 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od jej doručenia. 
5.6 Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi 

s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na 
prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu alebo porušuje 
podstatné zmluvné povinnosti. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia 
opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.  

5.7 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v 
protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, uvedenej v konečnej faktúre 
10% z ceny diela do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov. 

5.8 Objednávateľ uvoľní zádržné do 3 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení 
všetkých vád a nedorobkov. 

 
 

VI. 
Záručná doba – zodpovednosť za vady – pokuty – podmienky vykonania diela 

 
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a 

že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
6.2. Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov. 
6.3. Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela. 
6.4. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.  
6.5. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 36 mesiacov. 
6.6. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela. 
6.7. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na 

odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie). 
6.8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve. 
6.9. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa 

vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa 
bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. 

6.10. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s 
objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. 

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase. 
6.12. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné 

odstránenie reklamovanej skrytej vady. 
6.13. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci 

odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia. 
6.14. Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení 

reklamovaných skrytých vád pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia 
zhotoviteľa a objednávateľa. 

6.15. V zmysle čl. 3.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 
3-och mesiacov od účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s 
odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške  0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania. 

6.16. Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami 
a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 
a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinnosti najmä v prípade svojich 
zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho 
zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa pokynov 
stavbyvedúceho.  

6.17. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých 
potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela 
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prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné 
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.  

6.18. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných 
predpisov. Do stavebného denníka bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, 
vyplývajúce s tejto zmluvy, najmä odovzdanie stavených pripraveností, záznamy technického 
dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela neustále nachádzať na 
stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta 
stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.  

6.19. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, 
ktoré v pôvodnej cene diela neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce realizovať a účtovať, ak 
ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny, a to vyhotovením cenovej ponuky. 
Zhotoviteľ takéto naviac práce ocení jednotkovými cenami podľa tohto rozpočtu. Ceny iných 
výkonov budú stanovené jednotkovými cenami a na základe vzájomných rokovaní po predložení 
cenovej ponuky. 

6.20. Objednané naviac práce, termín vykonania naviac prác a cenu za naviac práce sú zmluvné strany 
povinné premietnuť do základnej zmluvy o dielo dodatkom k tejto zmluve. 

 
 

VII.  
Záverečné ustanovenia 

 
7.1 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a 

súvisiace právne predpisy. 
7.2 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú 
7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a  účinnosť dňom nasledujúcim po 

jej zverejnení na webstránke obce v súlade s §47 a ods. 1 zákona č. 546/2010, ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zároveň 
po odsúhlasení dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania zo strany 
poskytovateľa finančných prostriedkov, MAS Hontianske Poiplie na predmet obstarávania. 
V prípade, ak poskytovateľ finančných prostriedkov proces zadávania zákazky neschváli, 
postup zadávania zákazky bude zrušený. 

7.4 Zmluvu o dielo je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných strán formou 
písomného číslovaného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

7.5 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a 
jedno zhotoviteľ. 

7.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo je: Príloha č. 1 Rozpočet. 
 
 

Objednávateľ                                                                 Zhotoviteľ     

Vo Vinici,  dňa 29.12.2021                                 Vo Vinici, dňa 29.12.2021 

 

 

 

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

Ing. Kristián Baksa, starosta                                              Ing. Michal Kušický, konateľ 

 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449 Dátum: 20.12.2021

Objednávateľ: IČO: 319678

Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52800032
Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik IČ DPH: SK2121157247

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 35 000,00

0,00 0,0020,00%

31 818,18 3 181,8210,00%

197-5

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

31 818,18

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 197-5

Stavba:

Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449 Dátum:

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44 Projektant:

Zhotoviteľ: Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

35 000,0031 818,1801 Stavebná časť

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

20.12.2021

35 000,0031 818,18A. Zateplenie obvodových stien 

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

35 000,0031 818,18SO 01 Budova MŠ 

31 818,18 35 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449 Dátum: 20.12.2021

Objednávateľ: IČO: 00319678

Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52800032

IČ DPH: SK2121157247

Cena bez DPH 31 818,18

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 31 818,18 10,00% 3 181,82

Cena s DPH v EUR 35 000,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

01 - Stavebná časť

SO 01 - Budova MŠ  

A. - Zateplenie obvodových stien 

Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449 Dátum: 20.12.2021

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44 Projektant: 0

Zhotoviteľ: Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 818,18

HSV - Práce a dodávky HSV 24 836,07

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 629,37

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 705,34

    99 - Presun hmôt HSV 501,35

PSV - Práce a dodávky PSV 5 346,61

    71 - Izolácie 1 502,63

      712 - Izolácie striech 1 502,63

    76 - Konštrukcie 3 581,97

      764 - Konštrukcie klampiarske 2 595,36

      766 - Konštrukcie stolárske 586,60

      767 - Konštrukcie doplnkové kovové 400,00

    78 - Dokončovacie práce 262,02

      783 - Nátery 258,06

      784 - Maľby 3,96

M - Práce a dodávky M 1 635,50

    21-M - Elektromontáže 1 599,50

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 36,00

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

01 - Stavebná časť

SO 01 - Budova MŠ  

A. - Zateplenie obvodových stien 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Pivničná 673, 991 28 Vinica, s.č.:1684, č. p.: 449 Dátum: 20.12.2021

Objednávateľ: Obec Vinica, Cesta Slobody 466/44 Projektant: 0

Zhotoviteľ: Obecný podnik Vinica, s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: 0

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

Náklady z rozpočtu 31 818,179

D HSV Práce a dodávky HSV 24 836,066

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 629,372

1 K 612425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková - ostenia po osadení nových dverí 
na kotolni

m2 1,550 15,284 23,690

2 K 620991121
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom

m2 97,000 1,639 158,983

3 M 2834105000 Fólia zákrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m m2 97,000 0,043 4,171

4 K 610991112 Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov m2 97,000 1,637 158,789

5 K 62525201R
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm 
terranova (biely EPS 70F), skrutkovacie kotvy, omietka 
silikónová, hr.2mm

m2 198,300 45,250 8 973,075

6 K 625251405
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT 
STAR - riešenie pre sokel (XPS), soklová silikónová 
omietka, hr. 2mm - sokel

m2 65,000 36,150 2 349,750

7 K 62525200R

Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm weber.therm 
terranova (biely EPS 70F), skrutkovacie kotvy - ostenia 
a nadpražia, parapety,časť obvod.stien, omietka 
silikónová, hr.2mm

m2 65,461 22,150 1 449,961

8 K 625250711.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 
mm, skrutkovacie kotvy, požiarna zábrana, omietka 
silikónová, hr.2mm

m2 16,400 44,600 731,440

9 K 621462116
Príprava vonkajšieho podkladu stein, Univerzálny 
základ (Baumit UniPrimer)

m2 345,161 3,100 1 069,999

10 K 622481119 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou m2 345,161 4,100 1 415,160

11 K 622466117 Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter m2 345,161 3,750 1 294,354

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 705,344

12 K 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 301,000 2,620 788,620

13 K 941941291
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 301,000 1,543 464,443

14 K 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 301,000 1,766 531,566

15 K 944919417 Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž m2 15,625 5,900 92,188

16 M 6072623500 OSB dosky 125x250 cm - dodávka , ochrana vstupu m2 15,625 13,257 207,141

ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

01 - Stavebná časť

SO 01 - Budova MŠ tr. II

A. - Zateplenie obvodových stien 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 944919418 Ochrana vstupu OSB doskami  125x250cm - demontáž m2 15,625 5,120 80,000

18 K 953945102 BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový) m 86,000 7,500 645,000

19 M 553610002900
Profil soklový hliníkový SL 16 pre 160 mm fasádne 
izolačné dosky, dĺ. 2500 mm, BAUMIT

m 86,000 5,532 475,752

20 K 953995161 BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová) m 86,000 2,944 253,184

21 M 283410002700
Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dĺ. 
2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou 
sklotextilnou mriežkou

m 86,000 2,002 172,172

22 K 953995113 BAUMIT Rohová lišta z PVC m 114,000 2,519 287,166

23 M 283410002900
Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, 
dĺ. 2500 mm, BAUMIT

m 114,000 0,802 91,428

24 K 953995411.S Rohový profil so skrytou okapničkou m 33,000 2,855 94,215

25 M 283410012400.S
Profil rohový z PVC  s odkvapovým nosom a 
integrovanou mriežkou

m 33,000 5,708 188,364

26 K 953995416.S Parapetný profil samolepiaci m 28,000 3,264 91,392

27 M 283410012000
Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou 
páskou, dĺ. 2000 mm, JUB

m 28,000 1,257 35,196

28 K 953996121 PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou m 145,000 4,433 642,785

29 M 6932012010
Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 
2,5 m, č. 45072610 PCI

m 145,000 2,625 380,625

30 K 953997961.S
Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 
0,06 m2

ks 32,000 1,747 55,904

31 M 429720338000.S
Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, 
rozmery šxvxhr 250x250x15 mm

ks 32,000 3,413 109,216

32 K 953997962.S
Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 
0,06 m2

ks 2,000 2,414 4,828

33 M 429720338200.S
Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, 
rozmery šxvxhr 350x350x15 mm

ks 2,000 4,325 8,650

34 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 1,000 0,675 0,675

35 K 968062455.S
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,08800t

m2 2,000 16,580 33,160

36 K 978059780R
Zriadenie prestupov pre vetracie mriežky v tepelnej 
izolácii

ks 34,000 10,000 340,000

37 K 978059611
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších 
do 2 m2,  -0,08900t

m2 46,980 7,000 328,860

38 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 4,292 9,678 41,538

39 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,659 12,468 58,088

40 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 4,659 0,393 1,831

41 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 4,659 9,767 45,504

42 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 4,659 1,097 5,111

43 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 4,659 4,355 20,290

44 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 4,659 28,000 130,452

D 99 Presun hmôt HSV 501,350

45 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 20,054 25,000 501,350

D PSV Práce a dodávky PSV 5 346,613

D 71 Izolácie 1 502,629

D 712 Izolácie striech 1 502,629

46 K 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie

m 51,000 10,324 526,524

47 M 607260000240.S Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm m2 51,000 17,855 910,605
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 250,000 0,262 65,500

D 76 Konštrukcie 3 581,966

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 595,363

49 K 764430810
Demontáž oplechovania atiky rš 250 + plynomernej 
skrine, do sute

m 54,000 0,930 50,220

50 K 764430540.S
Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, 
vrátane rohov r.š. 600 mm + plynomernej skrine

m 54,000 15,000 810,000

51 K 764410850 Demontáž oplechovania  parapetov rš 230, do sute m 27,800 0,810 22,518

52 K 764410250
Oplechovanie parapetov rš 330 z poplastovaného 
plechu

m 27,800 13,950 387,810

53 M 5534C2512 Parapeta vonkajšia - koncovka plastová pár 15,000 3,790 56,850

54 K 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových 
priemer - 150 mm vrát. hákov, do sute

m 25,600 0,710 18,176

55 K 764761332
Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, 
hákov, rohov, kútov MASLEN

m 25,600 30,935 791,936

56 K 764454801.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 
a 100 mm,  -0,00226t

m 16,000 0,822 13,152

57 K 764751212
Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm 
MASLEN

m 16,000 27,337 437,392

58 K 998764101
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,138 52,964 7,309

D 766 Konštrukcie stolárske 586,603

59 K 766641161.S
Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu 
dverí

m 6,100 8,148 49,703

60 M 4065200/Nd
Dvere vchodové plastové, jednokrídlové, plné, šxv 
950x2200cm, farby bielj, zasklené izolačným bezpeč. 
trojsklom

ks 1,000 536,900 536,900

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 400,000

61 K 767330821.R
Demontáž vstupnej markízy uchytenej na stenu šírky 
do 3000 mm,  -0,04165t

ks 2,000 100,000 200,000

62 K 767330201.R
Spätná montáž vstupnej markízy uchytenej na stenu 
šírky do 3000 mm

ks 2,000 100,000 200,000

D 78 Dokončovacie práce 262,018

D 783 Nátery 258,061

63 K 783103811
Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC 
odhrdzavením, kovové zábradlie, plyn. skriňa

m2 25,500 1,258 32,079

64 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej 
na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 25,500 5,809 148,130

65 K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 25,500 3,053 77,852

D 784 Maľby 3,957

66 K 784423911
Oprava, maľba vápenná biela dvojnásobná, ručne 
nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, 
ostenia po osadení nových dverí na kotolni

m2 1,550 2,553 3,957

D M Práce a dodávky M 1 635,500

D 21-M Elektromontáže 1 599,500

67 K 21009625 Demontáž vonkajšieho osvetlenia ks 3,000 5,000 15,000

68 K 21009644 Predĺženie vedenia vonkajšieho osvetlenia ks 3,000 15,000 45,000

69 K 21009620 Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia ks 3,000 6,500 19,500

70 K 210950277
Zakrytie káblových vedení na fasáde plastovým krytom 
(a zakrytie pod zatepľovací systém)

m 90,000 3,000 270,000

71 K 220 211711
Demontáž a spätná montáž bleskozvodu na fasádu, 
predĺženie zvodov a konzolí + revízia, zvody 
hromozvodu  predsadiť  pred zatepľovací systém  

kpl 1,000 1 250,000 1 250,000

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 36,000
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72 K 220320397
Demontáž informačných tabúľ z fasády, na ďalšie 
použitie

ks 3,000 3,800 11,400

73 K 220320391
Spätná montáž informačných tabúľ na zavesené 
závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou 
kotvou

ks 3,000 8,200 24,600
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