
OBEC DOLNÉ PLACHTINCE  
Obecný úrad č. 95, 991 24  Dolné Plachtince 

Všetkým záujemcom 
o zákazku 
na stavebné práce

                                                                                   Vybavuje/linka       Dolné Plachtince
                                                                                   Mgr. Bačíková       18. 06. 2020
                                                                                   0903 525 023

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť  – výzva 
na predloženie ponuky
  

Obec Dolné Plachtince ako verejný  obstarávateľ  podľa  7  ods.  1  písm b)  zákona č.
343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie súťažnej ponuky v
súvislosti  s  pripravovanou  investičnou  akciou  na  realizáciu  stavebných  prác  s
predmetom  zákazky  Rekonštrukcia  nevyužívaného  objektu  v  obci  na  podnikateľskú
činnosť.

Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015
Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení
neskorších predpisov. Jedná sa o zákazku, na ktorej realizáciu budú použité finančné
prostriedky z fondov EU, Operačný program Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
výzva č. 22/PRV/2017; kód projektu 074BB220028

1.  IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Dolné Plachtince 
Sídlo: Dolné Plachtince  95,  991 24 Dolné Plachtince 
Štatutárny zástupca: Bc. Cyril Bartók, starosta obce
IČO:  00319309
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E-mail: obec@dolneplachtince.sk
Telefón: 044/435 71 71
Internetová stránka: https://www.dolneplachtince.sk
Banka: VUB a. s.
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0192 2402
Kontaktná osoba pre proces verejného obstarávania
Mgr. Božena Bačíková 
Obchodný názov: TSP AUCTOR s. r. o.
IČO: 50 829 238
Sídlo:  J. Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com     
: 0903 525 023   

2.   MIESTO PREDLOŽENIA/DORUČENIA PONUKY

Ponuky je potrebné doručiť prednostne elektronicky (mailom) súčasne na dve e-mailové 
adresy:  bozena.bacikova@gmail.com;  bozena@post.sk 

3.   KONTAKTNÁ OSOBA NA PREVZATIE PONUKY (pri predložení  ponuky e-mailom)

Mgr.  Božena  Bačíková  –  splnomocnená  na  zabezpečenie  procesu  verejného
obstarávania  

4.   PREDMET OBSTARÁVANIA

Predmetom zákazky je rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci Dolné Plachtince.
Rozsah prác je vyšpecifikovaný v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou tejto výzvy
na predloženie ponuky.

5.   TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Zmluva o dielo (je prílohou č. 3 tejto Výzvy)

Návrh zmluvy je pre uchádzačov záväzný. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť návrh zmluvy s víťazom súťaže (aj na
návrh víťazného uchádzača), spresnenie sa nemôže dotýkať ceny. 

Poznámka: Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, že v zmluve o dielo, v článku XI. je
ustanovená  povinnosť zhotoviteľa počas doby plnenia  zmluvy  zriadiť dve pracovné
miesta pre ľudí znevýhodnených na trhu práce (tzv. sociálny aspekt). 
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6.   PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY (PREDMETU OBSTARÁVANIA)

Stavba predpokladá práce a dodávky,  ktoré sú presne vyšpecifikované v projektovej
dokumentácii  od V. ING - Projektovanie stavieb pozemné stavby, Ing. Vladimír Varga,
Horná Strehová 63,  991 02 Dolná Strehová. Hlavný projektant je Ing. Vladimír Varga,
autorizovaný stavebný inžinier,  reg. č. 1159*A*1

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy a je členená na časti:
ARCHITEKTÚRA
A. Sprievodná správa
B. Technická správa
SO - 01 Obecná budova 
SO - 02 Spevnená plocha s rampou 
SO - 03 Oporný múr a vonkajšie schodisko 
SO - 04 Bezbariérový prístup k sociálne hygienickému zariadeniu 
SO – 05 Oplotenie 
SO – 06 Úprava verejného priestranstva prvkami zelenej infraštruktúry  
ELEKTROINŠTALÁCIA
a. Technická správa
b. Protokol o určení vonkajších vplyvov
3 Výkresová časť
a. Vonkajšia ochrana pred bleskom BL 1
b. Vnútorná ochrana pred bleskom – ideový návrh BL 2

Projektová dokumentácia je v spojenom súbore (príloha č. 4 Výzvy) – 46 strán(formát
PDF)

Výkaz výmer je v spojenom súbore prílohou č. 5 tejto Výzvy – 32 strán(formát PDF)

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby prípadné odkazy vo výkaze výmer a v
projektovej dokumentácii,  príp. v iných častiach podkladov k vyhotoveniu ponuky  na
obchodné  meno,  osobitné  označenie  výrobcu,  výrobku  alebo  materiálu,  ktorými  sa
identifikuje  konkrétny  výrobca,  považovali  iba  za  určenie  parametrov porovnateľných
výrobkov  a  materiálov  a  zároveň  verejný  obstarávateľ  vyžaduje,  aby  parametre
výrobkov (a ich ekvivalenty)  boli  dodržané na kvalitatívnej  úrovni  minimálne takej  (a
lepšej) ako je stanovené v týchto podkladoch.  To znamená, že verejný obstarávateľ v
zmysle ZoVO umožňuje v súťažnej ponuke  naceniť ekvivalent výrobku, t. j. výrobok
porovnateľný s tým, ktorý je uvedený v projektovej dokumentácii. 

7.   PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

98 660, 00 € bez DPH 
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8.   MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Obec Dolné Plachtince;  katastrálne  územie  Dolné Plachtince,  budova vo  vlastníctve
obce, č. parc.:  2/1, 2/2

Spoločná  obhliadka  miesta  realizácie  diela  sa  neorganizuje.  Záujemcom  bude
umožnené  vykonať  prehliadku  miesta  realizácie  diela,  ak  požiadajú  o  sprístupnenie
budovy na prehliadku starostu ob  ce Bc.  Cyrila  Bartóka,   telefón:   0905 710 577.  O  
obhliadku môžu záujemcovia  požiadať len  v pracovných dňoch. 

Termín  dodania  a  realizácie  diela  bude  dohodnutý  pri  podpise  zmluvy,  resp.  po
ukončení štandardnej ex post kontroly verejného obstarávania u poskytovateľa NFP.

9.   LEHOTY NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY
      ALEBO TRVANIE  ZMLUVY 

Lehota realizácie diela  je verejným obstarávateľom  určená na 12 mesiacov (po sebe
nasledujúcich)  odo dňa odovzdania staveniska.  

10.  SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

Súťažné podklady k výzve na predloženie ponuky poskytuje verejný obstarávateľ bez
úhrady. Jedná sa o projektovú dokumentáciu, ktorá je prílohou tejto výzvy.

11.  FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY 

Zákazka  bude  financovaná  z  finančných  prostriedkov  Európskej  únie  na  základe
schválenej  projektovej podpory v rámci OP – Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
výzva  č.  22/PRV/2017;  kód  projektu  074BB220028  a zo  zdrojov  verejného
obstarávateľa.

12.  LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Lehota na predloženie ponúk uplynie 6. júla  2020 o 13.00 h.  

13.  SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY 

Uchádzač predkladá písomnú ponuku – skeny dokladov prednostne  elektronicky, e-
mailom,   súčasne  na  dve  e-mailové  adresy:  bozena.bacikova@gmail.com;
bozena@post.sk
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Ponuky je  možné doručiť  poštou, inou doručovacou službou  alebo osobne (v 
pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 h) do podateľne Obecného úradu v obci  Dolné 
Plachtince do 6. júla 2020. 

Doručenie/prevzatie  súťažnej  ponuky bude uchádzačovi  potvrdené spätnou mailovou
správou,  resp.  potvrdením  sprievodného  listu.  E-  mailová  správa  alebo  obálka  so
súťažnou ponukou  musí byť označená: „Ponuka pre Dolné Plachtince“

14.  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA
       A SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK  

14.1.  Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti: 

A)  musí predložiť súťažnú ponuku v súlade s touto výzvou a jej prílohami,

B)  podľa § 32 ods.1, písm. e) ZoVO  uchádzač musí byť oprávnený  uskutočňovať 
stavebné práce  - dokladom je výpis z obchodného/živnostenského registra (verejný 
obstarávateľ si overí splnenie podmienky z verejne dostupných zdrojov na internete 
pred zaslaním výzvy osloveným potenciálnym záujemcom, resp. po predložení súťažnej 
ponuky),

C) podľa § 32 ods.1, písm. f) ZoVO  uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 
písm. f) ZoVO (uchádzač  splnenie podmienky  deklaruje v prílohe č. 2  tejto Výzvy 
Vyhlásenie, bod 4.)  a verejný obstarávateľ si overí splnenie podmienky v Registri o 
podnikateľoch vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

D) uchádzač predkladá údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
riadiacich zamestnancov,  osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác;
doklad  o  odbornej  spôsobilosti  stavbyvedúceho  vydaného  na  základe  osobitného
predpisu (odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č.50/1976
Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  v  znení  neskorších  predpisov  a
zákona  č.138/1992  Zb.  o  autorizovaných  architektoch  a  autorizovaných  stavebných
inžinieroch  v  znení  neskorších  predpisov),  t.  j.  predložením  fotokópie  osvedčenia
stavbyvedúceho  opatrenej  originálnym  odtlačkom  pečiatky  stavbyvedúceho  a  jeho
podpisom  (alebo  iný  ekvivalentný  doklad  platný  v  EÚ)  doplnený  jeho  čestným
vyhlásením  o  tom,  že  bude  k  dispozícii  na  plnenie  tejto  zákazky.  Odôvodnenie
primeranosti  podmienky:  Vzhľadom  na  rozsah  zákazky  sa  verejný  obstarávateľ
potrebuje  uistiť,  že  plnenie  zmluvy  bude  zabezpečované  spôsobilým  zmluvným
partnerom, ktorý vie zabezpečiť kvalitu práce na požadovanej profesionálnej úrovni. 
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V zmysle § 34 ods. 3  ZoVO uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti  (podľa písm. D), využiť technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi  preukázať,  že  pri  plnení  zmluvy  bude  môcť  reálne  disponovať  s
kapacitami  osoby,  ktorej  spôsobilosť  využíva  na  preukázanie  technickej  spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že
táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 

14.2 Vyhodnotenie ponúk 

Ponuky, ktoré splnia podmienky účasti stanovené v tejto výzve budú vyhodnotené podľa
výšky  celkovej  navrhnutej  ceny  vrátane  DPH,  na  základe  ktorej  bude  zostavené
zostupné  poradie  všetkých  hodnotených  ponúk.  Ponuka  s  najnižšou  celkovou
navrhovanou  cenou  bude  zaradená  na  prvé  miesto  poradia,  ďalšie  ponuky  budú
zoradené vo vzostupnom poradí,  pričom ponuka s najvyššou celkovou navrhovanou
cenou bude zaradená na posledné miesto. 

Pri vyhodnocovaní ponúk sa postupuje podľa jediného kritéria - najnižšej celkovej ceny
zákazky vrátane DPH.

15.  POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY 

Uchádzačom sa nepovoľuje  predložiť  variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky. 

Celá  ponuka,  tiež  doklady  a  dokumenty  v  nej  predložené  musia  byť  vyhotovené  v
slovenskom jazyku, v písomnej forme a to  tlačiarňou počítača, príp. písacím strojom.

Ponuka   predložená  elektronicky  musí  obsahovať  skeny  podpísaných  dokladov  vo
formáte PDF:

a)  súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh ponuky
(obsah  ponuky);  súpis  bude  podpísaný  štatutárnym/mi  zástupcom/mi  uchádzača  (s
uvedením jeho mena,  priezviska a  funkcie,  dátumom podpísania  ponuky,  odtlačkom
pečiatky  uchádzača)  oprávneným/mi  konať  v  záväzkových  vzťahoch  (prípadne
štatutárnymi  zástupcami  uchádzača,  ktorí  sú  oprávnení  konať  v  mene  uchádzača v
záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy konania menom spoločnosti vo
výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,

b)  identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena
skupiny): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia
štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové
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spojenie,  číslo  bankového  účtu,  kontaktnú  osobu,  kontaktné  telefónne  číslo,  e-mail,
internetová adresa, 

c)   vyplnený návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1  tejto
Výzvy;  určenie celkovej  ceny predmetu zákazky,

d)  vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto Výzvy;

e)  vyplnený a podpísaný návrh  zmluvy o dielo (príloha č. 3) 

Návrh  zmluvy  musí  byť  podpísaný  štatutárnym/mi  zástupcom/mi  uchádzača
oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok (prípadne
všetkými  štatutárnymi  zástupcami  uchádzača,  ktorí  sú  oprávnení  konať  v  mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok), v závislosti od úpravy konania menom
spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,

f)  položkovitý rozpočet – ocenený výkaz výmer (podľa prílohy Výzvy), so zaokrúhlením
na dve desatinné miesta (s použitím funkcie round), 

Poznámka:  Ponukovú  cenu  za  dielo  požadujeme  stanoviť  komplexným  ocenením
výkazu výmer a ďalších nákladov vzniknutých pri zhotovení a odovzdaní diela. 

Povinnosťou  uchádzača  je  dôsledne  preskúmať  celý  obsah  výzvy,  projektovej
dokumentácie vrátane návrhu zmluvy a na základe ich obsahu stanoviť  navrhované
ceny  za  dodanie  predmetu  zákazky.  Uchádzačom  navrhované  ceny  za  dodanie
predmetu zákazky musia pokryť všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy, ktorá bude
výsledkom  tohto  verejného  obstarávania.  Uchádzač  musí  pre  každú  požadovanú
položku uviesť  jednotkovú cenu a celkovú sumu,  pričom tieto  nesmú byť  vyjadrené
číslom „0“ ani záporným číslom. Navrhovaná zmluvná cena za dielo musí byť stanovená
ocenením  predloženého  výkazu  výmer  bezo  zbytku,  podľa  §  3  zákona  NR  SR  č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,  s dodržaním názvu položky a
poradia podľa poskytnutého výkazu výmer.

g) fotokópiu  osvedčenia  stavbyvedúceho  opatrenej  originálnym  odtlačkom  pečiatky
stavbyvedúceho a jeho podpisom (alebo iný ekvivalentný doklad platný v EÚ) doplnený
jeho čestným vyhlásením o tom, že bude k dispozícii na plnenie tejto zákazky. 

Poznámka:
Doklady podľa písm. g) môže uchádzač nahradiť čestným vyhlásením o splnení
podmienok účasti podľa bodu 14.1, písm. D). O predloženie dokladov v origináli bude
požiadaný uchádzač, ktorého ponuková cena bude najnižšia a splní ostatné podmienky
účasti. 

7 z 18



16.  OTVÁRANIE PONÚK
Otváranie  ponúk  sa  neuplatňuje,  pretože  uchádzači  ponuky  predkladajú  prednostne
elektronicky (e- mailom).

17.  LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

Lehota viazanosti ponúk uplynie 30. 09. 2020 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu
viazanosti  ponúk.  Verejný  obstarávateľ  upovedomí  uchádzačov  o  predĺžení  lehoty
viazanosti ponúk podľa ZoVO.

18.  OSOBY URČENÉ PRE STYK SO ZÁUJEMCAMI A UCHÁDZAČMI  

Mgr. Božena Bačíková – osoba poverená  realizáciou verejného obstarávania
Sídlo: J. Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica, 
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com                             : 0903 525 023 

19.  ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk,  ak
sa  podstatne  zmenia  okolnosti,  za  ktorých  sa  postup  zadávania  zákazky  vyhlásil  a
nebolo možné ich predvídať.  

Verejný obstarávateľ si oprávnenie na uskutočňovanie stavebných prác u uchádzačov
overí  vo  verejne  prístupných  registroch  na  internete  (v  obchodnom  registri,  v
živnostenskom  registri,  príp.  v  zozname  podnikateľov  vedenom  UVO).  V  prípade
potreby  víťazný  uchádzač  predloží  na  požiadanie  verejného  obstarávateľa  doklad  o
oprávnení  uskutočňovať  stavebné  práce  (u  právnických  osôb   výpis  z  obchodného
registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra).

Verejný  obstarávateľ  požiada  uchádzača,  ktorý  nahradí  predloženie  dokladov  podľa
bodu 14.1.,  písm. D) čestným vyhlásením a predloží ponuku s najnižšou ponukovou
cenou o predloženie  dokladov  v origináloch, resp. v úradne overených kópiách.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať  uchádzača, ktorý predloží najnižšiu 
ponukovú cenu o predloženie  zmluvy o dielo v štyroch  vyhotoveniach a o predloženie 
rozpočtu stavby vo formáte excel. Rozpočet musí byť zaokrúhlený na dve desatinné 
miesta s použitím funkcie round.
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Dovoľte mi, aby som sa Vám už teraz poďakoval  za Vašu účasť pri zadávaní zákazky. 

S úctou

5 príloh
- Cenová ponuka
- Vyhlásenie
- Zmluva o dielo
- Projektová dokumentácia
- Výkaz výmer

                                                                                     Bc. Cyril Bartók
                                                                                       starosta obce
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PRÍLOHA č.1

Návrh uchádzača na plnenie kritéria - najnižšej ceny

Verejný obstarávateľ:
Obec Dolné Plachtince

NÁZOV ZÁKAZKY:  
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci  na podnikateľskú činnosť

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Vyberte správnu možnosť:
-   som platiteľ DPH                                                                 -   nie som platiteľ DPH

    

Celková cena 
za predmet zákazky

Cena celkom 
bez DPH v €

 DPH v €
Cena celkom

 vrátane DPH v €

 
Prehlásenie uchádzača: 
Uvedená cena je konečná cena za kompletné dodanie predmetu zákazky

Miesto a dátum: 

podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača

(vypísať meno, priezvisko)
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PRÍLOHA č.2

V y h l á s e n i e

Verejný obstarávateľ:  Obec Dolné Plachtince
Uchádzač : ............................................................................................................... 

1. Vyhlasujeme,  že  súhlasíme  s  podmienkami  súťaže  na  predmet  zákazky
Rekonštrukcia  nevyužívaného  objektu  v  obci  na  podnikateľskú  činnosť,  ktoré  určil
verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a 
úplné.

3. Vyhlasujeme, že pri realizácii diela použijeme všetky materiály, tovary, pracovné 
a technologické postupy  minimálne  v súlade s kvalitatívnymi parametrami, ktoré sú 
určené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v 
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa
zákona č.18/2018  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

5. Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) (sme 
oprávnení uskutočňovať stavebné práce v súlade s predmetom zákazky) a podľa § 32 
ods.1, písm.  f)  (nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní) a neexistuje 
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZoVO. 

Dátum: .........................................                      

                                                                               Podpis: ............................................ 
                                                                                vypísať meno, priezvisko a funkciu 
                                                                                   oprávnenej osoby uchádzača
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PRÍLOHA č.3

ev. č. zmluvy u objednávateľa:                                              ev. č. zmluvy u zhotoviteľa:

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl.

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.  ZMLUVNÉ STRANY
1.1  Objednávateľ:Obec Dolné Plachtince
Sídlo:Dolné Plachtince 95, 99124 Dolné Plachtince
IČO: 00319309
DIČ: 2021243136
Banka: VUB banka,  a. s.
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0192 2402
Telefón: +421 47/483 00 93
E-mail: starosta@dolneplachtince.sk
Zastúpený:Bc.Cyrilom Bartókom, starostom obce
vo veciach zmluvných: Bc. Cyril Bartók, starosta obce
(ďalej len objednávateľ)

1.2  Zhotoviteľ: 
Sídlo:
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zastúpený: 
Telefón: 
E-mail: 
Oprávnené osoby na rokovani: 
- vo veciach technických: 
- vo veciach zmluvných: 
(ďalej zhotoviteľ)

II.  PREDMET ZMLUVY
2.1  Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa práce
a dodávky na diele s názvom  Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú
činnosť  za  podmienok  stanovených  v  tejto  zmluve  a  v  zabezpečiť  realizáciu  diela  podľa
„VÝKAZU  VÝMER“/  „POLOŽKOVITÉHO  ROZPOČTU“  oceneného  zhotoviteľom,  ktorý  tvorí
neoddeliteľnú  súčasť  zmluvy  (Príloha  č.1  zmluvy)  a  podľa  projektu  stavby  od  V.ING  -
Projektovanie  stavieb  pozemné stavby Horná  Strehová  63,  991  02  Dolná  Strehová (hlavný
projektant Ing. Vladimír Varga, autorizovaný stavebný inžinier,  reg. č. 1159*A*1).
2.2  Predmetom plnenia je  uskutočnenie prác a dodávok na kľúč,  t.  j.  uskutočnenie prác a
obstaranie všetkých potrebných vecí, materiálu a výrobkov na vlastné náklady zhotoviteľa.
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2.3  Súpis uskutočňovaných prác  obsahuje položkovitý rozpočet,  ktorý je  prílohou č.1 tejto
zmluvy.
2.4  Miesto uskutočnenia prác: Obec Dolné Plachtince; katastrálne územie Dolné Plachtince, č.
parc.: 2/1; 2/2. 
2.5  Zhotoviteľ uskutoční predmet plnenia vrátane dodávok výrobkov a materiálu s odbornou
starostlivosťou,  v  kvalite  a  parametroch  podľa  príslušných  právnych  predpisov,  technických
noriem a technologických postupov určených výrobcom použitých materiálov. 

III. ČAS PLNENIA
3.1  Predmet zmluvy začne zhotoviteľ uskutočňovať po písomnej výzve objednávateľa. 
3.2  Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia najneskôr do dvanástich mesiacov od začatia
prác. Ak predmet plnenia zhotoviteľ ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa
zaväzuje ho prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3.3  Dielo sa považuje za zhotovené vykonaním všetkých prác a dodávok podľa čl. II. tejto
zmluvy bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Za odovzdané a prevzaté sa dielo považuje
vykonaním prehliadky objednávateľa a zhotoviteľa a podpísaním zápisnice o odovzdaní
a prevzatí oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami.
3.4  V tomto prípade objednávateľ určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na ich odstránenie.
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia
súčinnosti objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa
s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku, vtedy je doba
zhotovenia predĺžená o omeškania objednávateľa.
3.5  Lehota uvedená v bode 3.2 je  najneskoršie prípustná a neprekročiteľná s výnimkou:

- vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- v prípade zmien v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/ spôsobené 
konaním zhotoviteľa.

3.6  Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania 
okolnosti podľa bodu 3.5.

IV. CENA
4.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodou
zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacích predpisov
v znení neskorších predpisov stanovená ako maximálna.
4.2  Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne:
   

Cena spolu za dodanie diela bez DPH:     
DPH 20%    :              
Cena celkom vrátane DPH    :    

Slovom:                                                                eur a   centov                      

4.3  Cena obsahuje taktiež náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
zariadenia, odvoz a likvidáciu odpadov vzniknutých pri zhotovovaní diela. 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1  Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená 
čiastková faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác 
spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití 
sadzieb uvedených v Ocenenom výkaze výmer (ocenený súpis prác v ponuke zhotoviteľa) v 
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minimálnej výške 20 % finančného objemu (z ceny vrátane DPH)  vykonaných stavebných prác 
na diele z celkového finančného objemu diela v súlade s platnými predpismi, resp. v lehotách 
podľa zmluvy objednávateľa s poskytovateľom NFP.
5.2  Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
5.3  Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe vystavenej  faktúry, pričom    
konečná faktúra, ktorú zhotoviteľ vystaví ihneď po odovzdaní diela a podpísaní zápisnice o 
odovzdaní diela bez vád a nedorobkov je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.4  V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, 
faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej 
ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov.
5.5  Zmluvné strany sa dohodli, že na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok od 
objednávateľa.

VI. PODMIENKY USKUTOČNENIA PRÁC
6.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené touto zmluvou vo vlastnom mene,  na 
vlastnú zodpovednosť,  na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
6.2  Zhotoviteľ vyhlasuje, že  má odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonávanie prác 
týkajúcich sa predmetu zmluvy.
6.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve, v požadovanej kvalite, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou 
starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy.
6.4  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pracovníkov pracujúcich 
na stavbe a tam pohybujúcich sa tretích osôb, za dodržiavanie protipožiarnych opatrení a za 
škody, ktoré by mohli vzniknúť na majetku objednávateľa alebo tretích osôb.
6.5  Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočňovania prác. Pri 
uskutočňovaní prác sa bude usilovať o zníženie hlučnosti a prašnosti.
6.6  Zhotoviteľ bude pravidelne informovať objednávateľa o priebehu prác.
6.7  Objednávateľ bude pravidelne osobne a cestou stavebného dozoru kontrolovať spôsob a 
postup zhotovovania diela a o tomto vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý je povinný 
viesť zhotoviteľ diela.
6.8  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 7 dní pred začatím prác o čom vykoná zápis
do stavebného denníka. Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 10 dní po odovzdaní diela. 
Objednávateľ vyvesením oznamu a upozorní obyvateľov obce, že na stavenisko je vstup 
obyvateľov obce - návštevníkov  zakázaný a v prípade, že tento zákaz porušia a následne dôjde
k úrazu, tak zhotoviteľ diela nenesie za toto zodpovednosť.
6.9  Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené zhotovené dielo. Zhotoviteľ 
cestou stavebného denníka, a to vopred 3 pracovné dni,  oznámi pripravenosť diela k 
celkovému odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia objednávateľ určí termín preberacieho 
konania, ktoré nemôže byť viac ako 7 dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela. O 
odovzdaní a prebratí diela zmluvné strany spíšu protokol. 
6.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi tri pracovné dni pred odovzdaním diela stavebný 
denník, 1x projektovú dokumentáciu  skutočného vyhotovenia stavby, geometrické zameranie  
dokončenej stavby,  tepelnotechnické a energetické posúdenie zhotovenej stavby, doklady o 
likvidácii odpadov, certifikáty a pasporty zabudovaných materiálov a zariadení, doklady o 
vykonaných skúškach a revízne správy, záručné listy, návody na obsluhu k dodaným 
zariadeniam.
6.11 Objednávateľ zabezpečí kolaudáciu zhotoveného diela v súlade s vydaným stavebným 
povolením. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť a spolupôsobiť v kolaudačnom konaní.

14 z 18



VII.  ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy
a technologických postupov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve a záručných listoch zabudovaných výrobkov.
7.2  Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady,  ktoré  má  predmet  plnenia  v  čase  jeho  odovzdania
objednávateľovi. V prípade vyskytnutia sa vád na výrobkoch, ktoré budú zabudované, zhotoviteľ
zabezpečí vybavenie reklamácie.
7.3  Záručná doba za vykonané práce na diele je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť
odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 
7.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie prípadných vád predmetu plnenia počas
záručnej doby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia písomnej
reklamácie objednávateľa. 
7.5   V prípade vyskytnutia sa neodstrániteľnej vady predmetu plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje,
podľa povahy vady, vrátiť primeranú časť ceny za dielo, alebo vymeniť, opraviť vadnú časť diela
v objednávateľom stanovenom termíne.
7.6  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.
7.7   Nebezpečenstvo  vzniku  škody  na  predmete  plnenia  prechádza  na  objednávateľa
odovzdaním diela alebo jeho časti.
7.8  Uplatnením nárokov plynúcich zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu
škody.

VIII.  ZMLUVNÁ POKUTA
8.1   Ak zhotoviteľ nesplní predmet tejto zmluvy riadne a včas, objednávateľ môže požadovať
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 
8.2   Zhotoviteľ  môže požadovať od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške
0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania neuhradenej faktúry v prípade, že k omeškaniu
nedošlo z dôvodu overovania u poskytovateľa NFP. 
8.3  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na úroky z omeškania a
právo na náhradu škody.

IX.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
9.1  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy najmä ak zhotoviteľ:
-  poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý znemožňuje vecnú 
a časovú realizáciu prác,
-  porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane,
-  nedodržuje kvalitatívne normy, technologické postupy, používa necertifikované materiály,
-  nedodržuje termíny realizácie alebo nevykonáva plynulo práce napriek neexistencii 
objektívnych prekážok a písomného upozornenia objednávateľa.

X. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 
10.1  Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne 
materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
10.2  Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo 
zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
10.3  Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa platných právnych 
noriem SR.
10.4  Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a  
Európskemu dvoru audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili 
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realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali 
úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a všetkých ostatných dokumentov 
vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.
10.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné 
právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj právne akty Európskej únie v oblasti fondov 
Európskej únie a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa na zhotoviteľa, aj rešpektovať ostatné 
pravidlá vydané na ich základe (napr. Systém finančného riadenia Štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu, Systém riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a pod.).
10.6  Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených 
orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie vykonávať kontrolu
a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe 
objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský 
orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú 
dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, 
prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.
10.7  Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za
zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, 
akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní 
pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť 
objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude 
uskutočňovať stavebné práce.
10.8  Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho časti prechádza na objednávateľa po zaplatení 
príslušnej dohodnutej ceny.

XI. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY
- POVINNOSŤ ZRIADIŤ PRACOVNÉ MIESTO

11.1  V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12  zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami §
8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné
strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela
realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, dočasné vyrovnávacie opatrenia.
11.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona
311/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne dve nezamestnané osoby,  ktoré spĺňajú nasledovné
kumulatívne predpoklady: sú nezamestnané, pričom uprednostnené sú dlhodobo nezamestnané
osoby  v  zmysle  §  8  zákona  č.  5/2004  o  službách  zamestnanosti  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov.
11.3  Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie podľa bodu 11.2 poskytne objednávateľ
zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu
11.2 sa zistí  vyhlásením uchádzača.  Splnenie  podmienok uchádzačmi  o zamestnanie  podľa
bodov 11.2 potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.
11.4  Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky podmienky
podľa bodu 11.2, je zhotoviteľ povinný o tomto informovať bezodkladne písomne objednávateľa
a nemožnosť splnenia podmienok podľa bodov 11.2 primerane preukázať.
11.5  Zamestnaním podľa bodu 11.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú,
pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie.
11.6  Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa bodu 11.2 uchádzačov o zamestnanie najneskôr do
dátumu  začatia  stavebných  prác  a  v  uvedenej  lehote  splnenie  tejto  podmienky  preukázať
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objednávateľovi.
11.7 Ak v priebehu plnenia zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k skončeniu pracovného pomeru
s osobami,  ktoré  zamestnal  zhotoviteľ  podľa  bodu  11.2,  je  zhotoviteľ  povinný  bezodkladne,
najneskôr do 7 dní, zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa
tejto zmluvy.
11.8  Splnenie  povinnosti  podľa  tohto  článku  zmluvy  je  zhotoviteľ  povinný  bezodkladne
preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov
týmto nie sú dotknuté.
11.9  V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je
zhotoviteľ  povinný zaplatiť  objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň
omeškania.
11.10 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp.
nenapravenie  porušenia  tohto  článku  zmluvy  zhotoviteľom  i  napriek  písomnej  výzve
objednávateľa  je  dôvodom  pre  odstúpenie  od  zmluvy  pre  podstatné  porušenie  povinností
zhotoviteľa.

XII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1  Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné   
ustanovenia Obchodného zákonníka.
12.2  Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú možné len na základe dohody zmluvných strán vo  forme
písomných dodatkov.
12.3  Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých obdrží objednávateľ tri vyhotovenia 
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. 
12.4  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce po splnení odkladacej podmienky, 
ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného 
obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako 
prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.
12.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade 
neschválenia verejného obstarávania  v rámci jeho kontroly  u Poskytovateľa NFP. 
12.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné 
prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, 
zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej 
obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č.1 Položkovitý rozpočet (ocenený výkaz výmer)

Miesto  a dátum podpisu                                                     Dolné Plachtince              2020            
  (upraví predkladateľ ponuky)      
     za zhotoviteľa                                                                         za objednávateľa
                         
                           

       meno, priezvisko                                                                        Bc. Cyril Bartók
              funkcia                                                                                  starosta obce
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Názov stavby   :  Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci  

                                       na podnikateľskú činnosť  

Investor   :  Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95 

Miesto stavby   :  Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2 

Vypracoval   :  Ing. Vladimír Varga  

Dátum   :  10. 2017 

 

 

A.  SPRIEVODNÁ   SPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA : 

Názov stavby :    Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci  

                          na podnikateľskú činnosť 
 

 Investor: Obec Dolné Plachtince 

                                                                            991 24 Dolné Plachtince 95                   

Miesto stavby: Dolné Plachtince 

Okres: Veľký Krtíš  

Katastrálne územie:  Dolné Plachtince 

Č. parcely: 2/1, 2/2 

List vlastníctva:  č. 338 - čiastočný 

Druh stavby: Jestvujúca budova 

 

 Spracovateľ projektovej dokumentácie : 

V.ING - Projektovanie stavieb pozemné stavby, Ing. Vladimír Varga, Horná Strehová 63 

               991 02 Dolná Strehová    

 IČO: 30 440 611  

DIČ: 1031642480 

tel. : 0905 461 789  

e-mail: v.ing.varga@gmail.com 

 

Stupeň: Údržbárske a rekonštrukčné práce 

mailto:v.ing.varga@gmail.com


3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU 

PREVÁDZKU 

3.1 Prehľad východiskových podkladov 

 Kópia z katastrálnej mapy 

 List vlastníctva 

 Osobné obhliadky parciel, budovy 

 Príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy 

 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja 

vidieka SR 2014- 2020 

 

4 ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

Stavba je rozdelená na tieto stavebné objekty: 

 

Objekty           : SO - 01 Obecná budova 

                          SO - 02 Spevnená plocha s rampou 

                          SO - 03 Oporný múr a vonkajšie schodisko 

                          SO - 04  Bezbariérový prístup k sociálne hygienickému zariadeniu 

                          SO – 05  Oplotenie 

                          SO – 06 Úprava verejného priestranstva prvkami zelenej infraštruktúry 

 

 

5 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY 

Riešená stavba nemá vecné a časové väzby na okolitú výstavbu. Termín začatia a dokončenia 

stavby bude  v zmluve medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

6 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV  

Navrhované  objekty  budú po realizácií využívané obcou. 

 
 
 
 
 
 
 
V Hornej Strehovej 10/2017              Vypracoval: Ing. Varga Vladimír 
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                     B. TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

SO – 01 OBECNÁ  BUDOVA 

 

Účel 

Predmetom vypracovania projektovej dokumentácie je za účelom obnovy obecnej budovy, 

ktorá nie je v súčasnosti využívaná aj vzhľadom na jej technický stav. Obecná budova bola 

postavená pred cca 80 rokmi ako základná škola pre obec. Po postavení novej základnej 

školy, bola obecná budova využívaná pre potreby obce. 

 

Charakteristika  budovy 

Budova je prevedená obdĺžnikového pôdorysu z polovice podpivničená. V 1 P.P. sa 

nachádzajú miestnosti : kotolňa ( s plynovým kotlom), sklad, sociálne hygienické zariadenie 

pre ženy a mužov. Sociálne a hygienické zariadenie je obnovené. 

Vstup do budovy je samostatnými vchodovými dvermi do vstupného zádveria. Zo zádveria sa 

vchádza do dvoch priestranných miestností, skladu odkiaľ je prístup do povalového priestoru 

dreveným schodiskom. 

Obvodové murivo súterenu je prevedené s tesaného kameňa v hr. 500 mm s obkladom 

z tesaného kameňa v hr. 200 mm. Obvodové murivo ako i vnútorné nosné murivo je 

prevedené z plnej pálenej tehly v hr. 450 mm. 

Strop je prevedený z drevených trámov so spodným a horným záklopom z dosák v hr. 24 mm. 

Strešná konštrukcia je prevedená z priečnych drevených trámoch 200/200 mm uložených na 

obvodovom murive na pomúrnici. Na drevených trámoch sú uložené stojky 150/150 mm, na 

ktorých sú uložené pozdĺžne väznice. Na priečnych trámoch sú uložené po obvode muriva 

trámy 150/150 mm. Na väzniciach a trámoch po obvode muriva sú uložené krokvy 120/150 

mm. Výplne okenné a dverné sú prevedené drevené , okná zdvojené s jednoduchým 

zasklením, dvere drevené  do tesárskej zárubni. 

Strešná krytina je prevedená z AZC krytiny (šablona) na drevené latovanie 40/50 mm. 

Odkvapové a odtokové žľaby  sú prevedené pozinkované. 

Vonkajšie omietky sú prevedené ako štukové v stupni zložitosti I – II.  Povrchový náter 

z dikoplastu. 

 

 

 



 

Diagnostika budovy 

 

Strešná krytina 

Strešná krytina je prevedená s AZC krytiny obsahujúca nebezpečný odpad azbest. Strešná 

krytina vplyvom poveternostných vplyvov a veku je nadmerne opotrebovaná a miestami 

poškodená, kedy dochádza k zatekaniu.  Vplyvom zatekania strešnej krytiny je po obvode 

drevená rímsa prehnitá nad  murovanej rímsy čo má za následok opadanie omietky.  

Súčasťou strešnej krytiny sú strešná okná na presvetlenie ako i prevetraniu povalového 

priestoru. 

Navrhované riešenie : 

Všetky komponenty strešnej krytiny je potrebné vymeniť. 

Likvidácia nebezpečného odpadu je riešené v samostatnej časti – Odpadového hospodárstva. 

 

Obvodové murivo – povrchové úpravy 

Vonkajšie omietky 

Vonkajšie omietky sú prevedené ako štukové (vápenno – cementové) . Na fasáde je časť 

vonkajších omietok odutých a navlhnutých  vplyvom nadzemnej vlhkosti , že po obvode sú 

miesta na teréne prevedené z betónových plôch a to ako je prístupový chodník , ktorý je 

spojený s vonkajším schodiskom , pri miestnej komunikácii ( cestný povrch je spádovaný 

k obvodovému murivu) čím dochádza k zatekaniu a prenášaniu vlhkosti do obvodového 

muriva. 

Vonkajšie murivo 1 P.P. je prevedené z tesaného kameňa je na ňom prevedený náter 

z dikoplastu, ktorý preukazuje nepriepustnosť difúznych pár. Náter z dikoplastu je vydutý , 

preto je potrebné ho odstrániť. 

 

Navrhované riešenie : 

Vonkajšie omietky, ktoré sú oddelené od podkladu odutím, zvlhnutím a inak poškodené aj 

mechanicky je potrebné odstrániť. Odstránené plochy sa pred zateplením prevedú z nových 

sanačných omietok s vyrovnaním povrchu. 

Previesť búracie práce na odstránenie  betónového  povrchu chodníku a vonkajšieho 

schodiska s odkopom až po úroveň základu ( pod úroveň podlahy), aby sa zabránilo prieniku 

vlhkosti do obvodového muriva vlhkosti pôsobením dažďových vôd, s tým, že sa navrhuje 

prístupový chodník do jestvujúcich miestností v 1 P.P. 

Pri zatepľovaní je potrebné zachovanie fasádnych prvkov vystupujúcich z fasády  - 

vystupujúci parapet, vystupujúca murovaná rímsa. 

 

Zateplenie stien budovy 

Zateplenie stien budovy sa prevedie po osadení plastových okenných a dverných výplní. 

Zateplenie fasády budovy sa navrhuje zo zateplenia doskami z kontaktného zatepľovaného 

systému z Polystyrénu XPS hr. 3,0 cm, 14 cm na podklade tepelne technického výpočtu. 

 

 

 



 

Druhy okien a dverí na fasáde a vo vnútri budovy. 

Okenné výplne 1 N.P. na fasáde  sú prevedené ako drevené zdvojené s jednoduchým 

zasklením. Z hľadiska potreby tepelnoizolačných vlastností  sú nefunkčné. 

V 1 P.P. sú vstupné dvere do miestnosti ( sociálne hygienických zariadení  sú prevedené ako 

drevené do drevenej tesárskej zárubni, do kotolne a skladu sú prevedené oceľové. 

Povrchová úprava dverných výplní a zárubní sú vplyvom poveternostných podmienok a času 

poškodené ich obnova by bola neúčelná. 

 

Navrhované riešenie : 

Okenné a dverné výplne  vonkajšie na fasáde sa navrhujú vymeniť a previesť ako plastové 

s parametrami požiadaviek tepelne technického posudku. Podmienkou pri prevedení novo 

navrhovaných okenných výplní je potrebné zachovanie veľkosti otvorov a tvaru.  

 

Vnútorné dvere v interiéri 

Vnútorné dvere v interiéri do jednotlivých miestností sú osadené do tesárskych zárubní, ktoré 

sú vplyvom vlhkosti od muriva poškodené. Vnútorné dvere v interiéri sa navrhujú ako 

plastové – hliníkové. Podmienkou pri prevedení novo navrhovaných okenných výplní je 

potrebné zachovanie veľkosti otvorov a tvaru.  

 

Stropná konštrukcia – podhľad 

Podhľad je prevedený drevenom spodnom záklope  v hr. 24 mm, ktorý je pripevnený na 

drevenom stropnom tráme. Podhľad je prevedený priklincovaním trstiny a drôteným pletím na 

ktorom je prevedená štuková omietka. Podhľad je miestami vplyvom zatekania strechy 

poškodený premočený, preto sa navrhuje v celku odstrániť. 

 

Navrhované riešenie : 

Po prevedení strešnej krytiny sa navrhuje previesť podhľad zo sádrokartonových dosiek proti 

požiarnych  na závesný systém pre sádrokartónové konštrukcie. 

Zateplenie stropu sa navrhuje minerálnej vlny v hr. 380 mm voľne uložených na horný záklop 

stropu. Pod tepelnú izoláciu sa navrhuje uloženie parnej zábrany.  
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                     B. TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

SO – 02  SPEVNENÁ PLOCHA  

 

Spevnená plocha  (  SP 2, SP 6) sa navrhuje z vrchnou povrchovou úpravou zo zámkovej 

dlažby.  

Zámková dlažba sa navrhuje podľa nosnosti na zaťaženie do 3,5 t : 

- zámková dlažba v hr. 80 mm 

- drvený kameň  4 – 8 mm 

- drevený kameň  8/16 mm 

- drvený kameň  16/32 mm 

- štrkopiesok    100 mm 

- zhutnené podložie     0,25 MPa 

 

Spevnená plocha  (  SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, R ) sa navrhuje z vrchnou povrchovou úpravou 

zo zámkovej dlažby.  

Zámková dlažba sa navrhuje ako pochôdzna plocha v skladbe: 

- zámková dlažba 60 mm 

- 30 mm drvený kameň 4/8 mm 

- drvený kameň 8/16 mm 

- zhutnené podložie 0,25 MPa 

 

Rampa -   Bezbariérový prístup z miestnej komunikácie obce 

Bezbariérový prístup sa navrhuje za účelom prístupu osôb s telesným postihnutím z miestnej 

komunikácie obce novo navrhovanou bezbariérovou rampou. Bezbariérový prístup (rampa) sa 

napojí na vstupnú plochu  do budovy (SP1).  

Rampa sa navrhuje v šírke 1500 mm. Pred nástupom na rampu bude zriadená nástupová 

plocha  v dĺžke 1500 mm. Po oboch stranách rampy je potrebné zriadiť zábradlie z jaklových 

profilov 50/50 /2 mm. Výška vrchného madla musí byť vo výške 900 mm od úrovne 

povrchovej úpravy dlažby. Vodiaca lišta obojstranná  vo výške 300 mm, ktorá bráni, aby 

ortopedický vozík zišiel do strany . Bezbariérová rampa na začiatku a konci musí byť uložená 

na priečnom základe v šírke 300 mm s hĺbkou založenia 500 mm.  KARI sieť sa zakotví do 

priečneho základu zahnutím KARI siete min 200 mm v spodnom a v hornom základe. Sklon 

rampy sa navrhuje v sklone 1 : 12. 

V strede pochôdznej zámkovej dlažby sa uloží vodiaca nopová dlažba červená. 
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                     B. TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

SO – 03 Oporný múr a vonkajšie schodisko 

 

Oporný múr 

Navrhované riešenie 

Oporný múr sa navrhuje za účelom obnovy časti oporného múru na zachytenia zeminy po 

odstránení odkopom a vybúraním betónového chodníka , ktorý je vybudovaný pozdĺž budovy  

(fasádna západná strana) až po hranicu pozemku investora , a vybúraním  prístupového 

jestvujúca schodiska do priestorov miestností 1 P.P.  V kolmom smere  pred vstupom do 

budovy sa navrhuje za účelom pre zriadenie zvislej zdvíhacej plošiny (VELCON), ako 

bezbariérového prístupu do priestorov miestností sociálne hygienického zariadenia1 P.P.  

Odkopom zeminy , odstránením betónového chodníka a schodiska sa odstránení vlhkosť z 

obvodového muriva v 1 P.P. od dažďových vôd. Zároveň sa  prevedie odkopom vybudovaním  

bezbariérového prístupu  k jestvujúcim sociálne hygienickým zariadeniam , plynovej kotolne 

a skladu. Vedľa zdvíhacej plošiny sa navrhuje samostatné vonkajšie schodisko pre kontrolu 

a údržbu sociálne hygienického zariadenia a plynovej kotolne.  

 

Nadzemná časť oporného múru sa navrhuje poškodenú časť nahradiť  z tvárnic strateného 

debnenia T 50 PD  po vrstvách vo vodorovnom smere vystužený betonárskou výstužou 

10 425 V DN 12 mm po 2 prúty. Zvislá  priečna výstuž sa navrhuje z betonárskej výstuže 

10 425 V  DN 12  mm á 250 mm  ukotvená v základe oporného múru 500 mm.   Pred 

betónovaním  oporného múru  je potrebné osadiť kotviace otvory  (trubky PVC DN 80 mm 

dĺžka 500 mm , treba uvažovať pri osadzovaní kotviacich otvorov z hrúbkou striešky cca 50 

mm. 

Dĺžka opravovaného oporného múru predstavuje 18,00 m.  

Ukončenie oporného múru pôvodnej časti a opravovanej časti sa navrhuje  prekrytím 

z hladkej striešky priebežnej aj stĺpikovitej S14 500/500/50 sivá. Uloženie striešky sa 

prevedie až po zhotovení plotovej konštrukcie. Povrch striešky je potrebné hydrofobizovať 

prípravkami Sikafloor – Pro Seal. 
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Vonkajšie schodisko  

Navrhované riešenie 

Jestvujúce vonkajšie schodisko sa navrhuje zo značnej časti odstrániť poškodenú časť 

a poškodenú časť previesť ako železobetónovú monolitickú dosku  v hr.150 mm  z betónu C 

20/30 na ktorú  sú uložené betónové stupne, v šírke podesty 1500 mm. Stupne sú betónové 

v počte vo výške 175 mm, dĺžka 260 mm, dĺžka ramena so stupňami 5 200 mm. Povrch 

stupňov sa navrhuje opraviť o keramický obklad z dlaždice. Keramické dlaždice sa navrhujú 

ako proti šmykové, mrazuvzdorné. Nástup na schodisko je priamo z prístupového chodníka 

v šírke 1500 mm z parku vystuženie sa prevedie betonárskou výstužou z KARI rohožou 

v spodnom a v hornom rade 100/100/ 6 mm. Hlavná výstuž sa osadí na betónový základ 

a oporný múr z betonárskej výstuže DN 12 mm v osovej vzdialenosti á 100 mm. Oporný je 

potrebné doplniť o zábradlie z hľadiska bezpečnosti. Zábradlie sa navrhuje z jaklových 

profilov 50/50/3 mm. Výška vrchného madla je 1000 mm od vrchnej hrany stupňa. Vrch 

jaklového profilu je potrebné  opatriť madlom , z tvrdého dreva opatreného lakovým náterom. 

Výstuha medi vrchným a spodným profilom sa prevedie výstuha z jaklového profilu 20/20/2  

mm,  medzerami 80 mm. 
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Názov stavby   :  Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci  

                                       na  podnikateľskú činnosť   

Objekt   :  SO – 04 Bezbariérový prístup k sociálnemu  

Investor   :  Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95 

Miesto stavby   :  Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2 

Vypracoval   :  Ing. Vladimír Varga  

Dátum   :  10/2017 

 

 

                     B. TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

 

SO -  04  Bezbariérový prístup k sociálnemu hygienickému zariadeniu 

Bezbariérový prístup  k sociálnemu  hygienickému zariadeniu sa navrhuje  

pomocou  zvislej zdvíhacej plošiny „ STEPPY“. Nosnosť zdvíhacej plošiny je 300 – 350 kg, 

zdvih : max 2,0 m 

rýchlosť : 0,6 m/min 

príkon    : 0,6 kW 

Hydraulické zariadenie je určené na prepravu telesne postihnutých   

Rozmery plošiny : 1 260 x 900 mm. 
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Názov stavby   :  Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci  

                                       na  podnikateľskú činnosť  

Objekt   :   SO – 06 Úprava verejného priestranstva s prvkami  

                                        Zelenej infraštruktúry 

Investor   :  Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95 

Miesto stavby   :  Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2 

Vypracoval   :  Ing. Vladimír Varga  

Dátum   :  10/2017 

 

 

                     B. TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

 

SO – 06 Úprava verejného priestranstva s  prvkami zelenej infraštruktúry 

 

Všeobecne 

Plocha ktorá je určená na zriadenie zelenej infraštruktúry je na parcele číslo 2, sú  potrebné 

previesť nasledovné práce : 

- odstránenie  náletu drevín  kríkov, stromov, ktoré sú nevhodného vzrastu a druhu 

- odstránenie časti z plochy kamene vyčnievajúce nad terén 

- zásyp zeminou jestvujúcich jám a nerovností do požadovanej nivelety 

- zo strany potoka previesť vyrovnanie svahu terénu 

- po vyrovnaní povrchu terénu sa prevedú sadové úpravy z nízkych drevín, zatrávnenie 

plôch s vhodnými trávami, prístupové chodníky 

- osadenie lavičiek  

 

Živý plot 

Živý plot sa navrhuje z dôvodu oddelenia vonkajšieho priestoru a to od miestnej komunikácie 

štátnej cesty  - zachytávaním prachových častíc, proti hluková bariéra, zvyšujú vzdušnú 

vlhkosť. 

Navrhujú sa ihličňany – Tuja západná Smaragd (Thuja occidentalis smaragd).  Tuje sa 

navrhujú vysádzať  od realizovaného plota 60 – 75 cm, odstupovej vzdialenosti medzi sebou 

cca 150 cm.  

Ihličnany sa majú vysádzať v apríli, resp. septembri.  

 

Založenie trávnika 

Po realizácii príslušných objektov a sadových sa prevedie  založenie trávnika výsevom. 

Zmes trávneho semena sa navrhuje hlavnými zložkami a majú obsahovať – mätonoh trváci ( 

Lolium perenne), kostrva červená výbežkatá  (Festuca rubra genuina), lipnica nízka  ( Poa 

supina), ktoré sú odolné voči zošľapovaniu. 

 

 

  



  

Podmienky na zriadenie trávnika : 

1. Pred výsevom je potrebné dôkladne previesť prípravu pôdy  a to prekyprením ju aspoň 

do hĺbky 20 cm. Odstránia sa korene burín, kamene a vyrovná sa povrch. Pôdu kde 

budeme realizovať trávnik ju vhodným spôsobom zlepšíme podľa druhu pôdy (po 

prevedení rozboru pôdy)  a to pridaním kompostu a iných minerálnych zložiek. 

2. Samotný výsev trávnatej zmesi  prevedieme ručne  alebo výsevným strojčekom. 

3. Na meter štvorcový sa navrhuje 40 g osiva. 

4. Po vysiatí osivo zľahka zasekajte hrabľami do pôdy, aby ich neodplavil dážď. 

5. Zem prevalcujeme (valcom s hmotnosťou cca 50 kg). 

6. Zalievať je potrebné nepretržite min. 3 týždne.  

7. Dlažba chodníka musí byť v úrovni trávnika. 
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Názov stavby   :  Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci  

                                       na  podnikateľskú činnosť   

Objekt   :  SO – 05  OPLOTENIE 

Investor   :  Obec Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince 95 

Miesto stavby   :  Dolné Plachtince, par. číslo 2/1, 2/2 

Vypracoval   :  Ing. Vladimír Varga  

Dátum   :  10/2017 

 

 

                     B. TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

 

Oplotenie sa navrhuje vymeniť v dôsledku opotrebovanosti a nefunkčnosti za účelom 

zamedzenia prístupu neoprávneným osobám, zvierat, ako i ochrana detí proti úniku z parku.  

Oplotenie sa bude prevádzať až po ukončení všetkých stavebných prác na objektoch. 

Oplotenie sa navrhuje zo stĺpikov rúrkovitého DN 48  mm s povrchovou úpravou 

pozinkovaním, dĺžka stĺpika 2,50 m /výška oplotenia 1,80 m, súčasťou stĺpika je plastová 

čapica, stĺpik je bez predvŕtaných dierok a príchytiek. Stĺpik sa osadzuje do betónových 

pätiek.  Osová vzdialenosť stĺpikov sa navrhuje 2,50 m. Vzpery sa navrhujú zo stĺpikov DN 

38 mm v dĺžke 2,50 m. V rohoch sa navrhujú dve vzpery podľa smeru , v priamom smere cca 

po 25,0 m. Uchytenie vzpery je pomocou háčika, kde spoj z estetického hľadiska prekrytý 

čiernou plastovou krytkou. Celková výška oplotenie /pletiva/ sa navrhuje výšky   1800 mm od 

upraveného terénu. Pletivo sa navrhuje s povrchovou úpravou pozinkovaním s veľkosťou 

očiek 60/60 mm. Napínací drôt sa navrhuje z pozinkovaného plechu 2,9 /3,0/ mm v troch 

radoch. Na napínanie napínacích drôtov sa použijú napináky pozinkované. Viazací drôt sa 

navrhuje z pozinkovaného plechu DN 1,4 mm.  Oplotenie sa navrhuje stužiť v rohoch, zmene 

polygónu, pri otvoroch v plote. Pätky pod stĺpiky  sa navrhujú o rozmeroch 500/500 mm 

s hĺbkou založenia 600 mm. Dno pätky sa upraví podkladovým betónom C 16/20, ktorý bude 

určovať hĺbku založenia stĺpika. Po zatvrdnutí betónu sa osadia stĺpiky, ktoré už nebude 

potrebné výškovo osádzať a premeriavať. Pätka sa zaleje betónom tr. C 16/20. 

Súčasťou oplotenia bude dvojkrídlová bránka z jaklového profilu ako vstupná  a výstupná 

bránka. 

Bránka (B1) 2 ks sa navrhuje o rozmeroch svetlosti šírka 4060 mm, výšky 1750 mm. 

Bránička (B2) 1 ks pre bezbariérový prístup sa navrhuje o rozmeroch šírka 2000 mm a výšky 

1750 mm. 
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PRÍLOHA č. 5

VÝKAZ VÝMER



Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum: 18.5.2020

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 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
IMPORT

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

20,00% 0,00 0,00

EUR 0,00

0,00
0,00

0,00
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Kód: IMPORT

Stavba:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum: 18.5.2020

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

 

2. 

Rozpočet 

- štanda

2. Rozpočet - štandard na šírku

0,00 0,00

 

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

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 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 nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Stavebná časť

18.05.2020

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

HSV - HSV

    1 - Zemné práce

    21-M - Elektromontáže

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 - Izolácie tepelné

    715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

    762 - Konštrukcie tesárske

    764 - Konštrukcie klampiarske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    784 - Dokončovacie práce - maľby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Stavebná časť

18.05.2020

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 K 765321811 m2 293,000

2 K 765321840 m2 293,000

3 K 765328811 m 56,000

4 K 765331001 m2 293,000

5 K 765331021 m 7,500

6 K 765331061 m 66,000

7 K 765331081 m 12,000

8 K 765331631 ks 30,000

9 K 7653316311 ks 1,000

10 K 765331664 m 89,000

11 K 765332261 ks 3,000

12 K 7659010011 m2 241,500

13 K 7659011011 m2 221,375

14 K 765901304 m2 322,300

15 K 998765101 t 15,339

HSV - HSV

    1 - Zemné práce

16 K 121101111 m3 4,300

17 K 131201101 m3 70,750

18 K 131201109 m3 75,050

19 K 161101102 m3 75,050

20 K 162201102 m3 75,050

21 K 174101001 m3 75,050

    21-M - Elektromontáže

22 K 21D1 súb 0,000

23 K 21D2 súb 0,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

Stavebná časť

18.05.2020

 

 

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

Demontáž azbestocement. krytiny z AZC 

štvorcov alebo šablón do sutiny na latovanie,  -

0,01300t

0,000

Demontáž azbestocement. krytiny z AZC 

štvorcov do sutiny, príplatok k cene za sklon 

nad 30 do 75st.

0,000

Demontáž hrebeňov a nároží AZC do sute 

krytiny hladkej,  -0,00200t
0,000

Krytina vláknocentová strecha jednoduchá na 

sucho
0,000

Krytina vláknocementová hrebeň z hrebenáčov 

na sucho s pásom so štetinami
0,000

Krytina vláknocementová nárožie z hrebenáčov 

na sucho s pásom samolepiacim
0,000

Krytina vláknocementová úžlabie na sucho so 

spojovacím pásom samolepiacim
0,000

Krytina vláknocementová odvetrávacia škridla 0,000

Krytina vláknocementová prestup strechoou 

vetracieho potrubia
0,000

Krytina vláknocementová snehová zábrana 0,000

Krytina vláknocementová hrebeň alebo nárožie 

z krížového hrebenáča Y
0,000

Pokrytie stropu parotesnou fóliou 0,000

Zakrytie tepelnej izolácie v krove fóliou 

extremne paropriepustnou
0,000

Prekrytie strechy fóliou pod krytinou 0,000

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky 

do 6 m
0,000

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 

hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m 

a do 100m3

0,000

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 0,000

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 

za lepivosť horniny 3
0,000

Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 

m
0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 

nad 20-50m
0,000

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
0,000

Elektromontáže - M dodávka 0,000

Elektromontáže - M montáž 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 21D21 súb 0,000

25 K 21D4 súb 0,000

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 K 612471411 m2 24,330

27 K 612481119 m2 312,672

28 K 622211111 m2 57,500

29 K 622422611 m2 222,060

30 K 622464222 m2 242,800

31 K 622464235 m2 3,600

32 K 625991040 m2 33,110

33 K 6259910801 m2 13,200

34 K 625991150 m2 240,306

35 K 6279910075 m 101,000

36 K 6279910076 m 2,000

37 K 62799100761 m 183,100

38 K 648991113 m 15,000

39 M 6119000300 m 15,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40 K 941941041 m2 334,000

41 K 941941292 m2 334,000

42 K 941941841 m2 334,000

43 K 953112112 ks 1 972,000

44 K 953945107 m 58,000

45 K 953945111 m 76,000

46 K 953945115 m 72,000

47 K 965042220 m3 13,000

48 K 968061112 ks 6,000

49 K 968061113 ks 8,000

50 K 968061125 ks 8,000

51 K 968061128 ks 1,000

52 K 968062354 m2 2,210

Elektromontáže - PSV dodávky 0,000

Elektromontáže - HZS 0,000

Úprava vnútorných stien (ostení a nadpraží) 

vápennocementová biela,miešanie 

strojne,nanášanie ručne s vyhladením plsťou hr. 

2 až 3 mm

0,000

Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien, 

sklotextílnou mriežkou
0,000

Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od 

machu a inej vegetácie
0,000

Oprava vonkajších omietok vápenných a 

vápenocem. stupeň členitosti IaII -65% hladkých
0,000

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 

silikátová základ a škrabaná 2 mm
0,000

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 

silikónová základ a ryhovaná 3 mm
0,000

Zateplenie doskami - kontaktný zateplovací 

certifikovaný , systém, fasádne izolačné dosky 

POLYSTYRÉN XPS hr. 3cm bez omietky

0,000

Zateplenie doskami - kontaktný zateplovací 

certifikovaný , systém, fasádne izolačné dosky 

POLYSTYRÉN  XPS hr. 14cm bez omietky

0,000

Zateplenie doskami - kontaktný zateplovací 

certifikovaný , systém, fasádne izolačné dosky 

POLYSTYRÉN hr.14cm bez omietky

0,000

Tesnenie špár PU hmotou 0,000

Tesnenie špár trvalo pružným tmelom 0,000

Tesnenie špár  silikónovým tmelom 0,000

Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt, š. nad 200 mm
0,000

Parapetná doska vlhkovzdorná vrchná vrstva: 

CPL laminát SPRELA 0,7 mm  širka 400 mm
0,000

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 

10 m

0,000

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia k cene -1041
0,000

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 

do 10 m

0,000

Príchytka tanierova - zateplenie stien typ E 

kotvy STR , z umelej hmoty s veľkou dosadacou 

plochou hlavy skrutkovacie , univerzálne 

tanierové kotvy DN 8 mm so zátkou PS 8 ks/m2 

s hĺbkou , kotvenia 65 mm

0,000

Profil soklový hliníkový SL 10 0,000

Lišta rohová 0,000

Lišta PVC s odkvapovým nosom 0,000

Búranie okapového chodníka z betónu hr.nad 

150 mm do 250 mm, -2,20000t
0,000

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného 

krídla do 1, 5 m2
0,000

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného 

krídla nad 1, 5 m2
0,000

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného 

krídla do 2 m2
0,000

Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla 

nad 2 m2
0,000

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,08200t
0,000

0,000

0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K 968062356 m2 22,950

54 K 968062455 m2 9,820

55 K 968063455 m2 9,480

56 K 979081111 t 31,905

57 K 979081121 t 319,050

58 K 979089411 t 3,921

59 K 9790931111 t 31,905

    99 - Presun hmôt HSV

60 K 998011001 t 46,289

PSV - PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

61 M 1116315000 t 0,028

62 K 711112001 m2 12,000

63 M 6283221000 m2 14,400

64 K 711142559 m2 12,000

65 K 998711101 t 0,100

    713 - Izolácie tepelné

66 K 713111111 m2 311,600

67 K 7131111110 m2 201,250

68 K 713111131 m2 155,800

69 M 6314150080 m2 163,590

70 M 6314150050 m2 155,800

71 M 6314150040 m2 155,800

72 M 6314150020 m2 201,250

73 K 998713102 t 1,962

    715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

74 K 715191049 m2 31,000

75 M 6936654800 m2 34,100

76 K 715191050 m2 9,600

77 M 6288000640 m2 11,520

    762 - Konštrukcie tesárske

78 K 762342203 m2 293,000

79 M 6051506900 m3 0,608

80 M 60515069000 m3 3,550

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t
0,000

Vybúranie drevených dverových zárubní,  -

0,08200t
0,000

Vybúranie kovových dverových zárubní,  -

0,08200t
0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,000

Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 

materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 

nebezpečné

0,000

Uloženie odpadov na skládku 0,000

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 

803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu 

výšky do 6 m

0,000

Lak asfaltový penetračný v sudoch 0,000

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
0,000

Pásy ťažké asfaltové 0,000

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

zvislá NAIP pritavením
0,000

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
0,000

Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom 

- klad. voľne (dve vrstvy medzi trámy)
0,000

Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom 

- klad. voľne (nad trámy)
0,000

Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, 

rebrovým spodkom s úpravou viaz. drôtom (pod 

trámami)

0,000

Minerálna tepelná izolácia hrúbky  150 mm,  

doska z minerálnej vlny
0,000

Minerálna tepelná izolácia hrúbky  100 mm,  

doska z minerálnej vlny
0,000

Minerálna tepelná izolácia hrúbky  80 mm,  

doska z minerálnej vlny
0,000

Minerálna tepelná izolácia hrúbky  50 mm,  

doska z minerálnej vlny
0,000

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
0,000

Zhotovenie izolácie  bežných stavebných 

konštrukcií - položenie ochrannej textílie v 

jednej vrstve na ploche vodorovnej

0,000

Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie 

min. 300 g/m2
0,000

Zhotovenie izolácie  bežných stavebných 

konštrukcií - položenie ochrannej nmopovej 

fólie na ploche zvislej

0,000

Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou 

ochranou
0,000

Montáž debnenia a latovania štítových 

odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 210 mm
0,000

Hranolček  40/50 mm mäkké rezivo - 

kontralaty
0,000

Hranolček  40/60 mm mäkké rezivo - latovanie 

pod krytinu
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

81 K 7623422031 m2 35,500

82 K 762342210 m2 293,000

83 K 762395000 m3 4,868

84 K 762421230 m2 137,780

85 M 5959125600 m2 143,291

86 M 59590510056 ks 12,000

    764 - Konštrukcie klampiarske

87 K 764352203 m 63,000

88 K 764352810 m 63,000

89 K 764359221 ks 3,000

90 K 764410250 m 15,000

91 K 764410850 m 15,000

92 K 764421830 m 63,000

93 K 764451802 m 20,000

94 K 764454203 m 20,000

95 K 764721114 m 63,000

96 K 998764101 t 0,250

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

97 K 767622110 ks 5,000

98 K 767622120 ks 1,000

99 K 767622130 ks 4,000

100 K 767622140 ks 4,000

101 M 6114117300 ks 4,000

102 M 6114117100 ks 4,000

103 M 6114107100 ks 4,000

104 M 61141071001 ks 1,000

105 M 6114109400 ks 1,000

106 K 767641252 ks 1,000

107 M 6114168500 ks 1,000

108 M 611416850001 ks 2,000

Montáž a dodávka dosky OSB-3 uzavretie rímsy 

a pre doraz tepelnej izolácie
0,000

Montáž debnenia a latovania štítových 

odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 

cm

0,000

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, 

dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia
0,000

Montáž obloženia stropov alebo strešných 

podhľadov doskami tvrdými sadrokartónovými - 

kotolňa

0,000

Sadrokartón hr. 15 mm 0,000

Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého 

prostredia  hr. 25 mm (2500x1250mm) medzi 

väzníky v oblasti rímsy pre doraz tepelnej 

izolácie 25x300 mm

0,000

Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové 

polkruhové rš 330 mm K2
0,000

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových 

so sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t
0,000

Kotkík žľabový, priemer 100 mm 0,000

Oplechovanie parapetov z poplastovaného 

plechu  bielej farby, vrátane rohov rš 425 mm 

šírka paraperu 350 mm K1

0,000

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 

500 mm,  -0,00135t
0,000

Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 

mm,  -0,00009 t
0,000

Demontáž odpadových rúr okrúhlych 100 mm,  -

0,00338t
0,000

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu 

kruhové s priemerom 110 mm K3
0,000

Oplechovanie okapový plech rš 380 mm K4 0,000

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
0,000

Montáž okna zdvojeného, dokončenie okovania 

krídla otváravého, s plochou do 0,50 m2
0,000

Montáž okna zdvojeného, dokončenie okovania 

krídla otváravého, s plochou nad 0,50 do 1,50 

m2

0,000

Montáž okna zdvojeného, dokončenie okovania 

krídla otváravého, s plochou nad 1,50 do 2,50 

m2

0,000

Montáž okna zdvojeného, dokončenie okovania 

krídla otváravého, s plochou nad 2,50 do 3,50 

m2

0,000

Plastové okno štvorkrídlové otváravé 

výšky/šírky  2250/1450 mm O1
0,000

Plastové okno trojkrídlové otváravé, otvaravo-

sklopné výšky/šírky  2250/1100 mm O2
0,000

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 

výšky/šírky  550/550 mm O4
0,000

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 

výšky/šírky  550/480 mm O3
0,000

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 

výšky/šírky  910/500 mm O5
0,000

Montáž dverí plastových dvojdielnych, z časti 

presklených výšky 2450 mm x šírky 1500 mm D1
0,000

Plastové vchodové dvere dvojkrídlové 

otváravé, z časti presklené 2450/1500 mm D1
0,000

Plastové vnútorné dvere dvojkrídlové otváravé, 

z časti presklené 2450/1350 mm VD1
0,000

0,000

0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

109 K 76764125201 ks 2,000

110 K 767641321 ks 2,000

111 K 76764132101 ks 2,000

112 K 767641355 ks 1,000

113 M 6114122300 ks 2,000

114 M 611412230001 ks 2,000

115 M 61141223001 ks 1,000

116 K 7677670011 m 111,100

117 K 7677670012 m 20,900

118 K 7677670013 m 89,210

119 K 998767101 t 1,264

    783 - Dokončovacie práce - nátery

120 K 7837832031 m2 420,000

    784 - Dokončovacie práce - maľby

121 K 784451261 m2 729,000

Montáž dverí plastových dvojdielnych, z časti 

presklených výšky 2450 mm x šírky 1350 mm 

VD1

0,000

Montáž dverí plastových, vchodových 

jednodielnych, výšky 2000 mm x šírky 900 mm 

D2

0,000

Montáž dverí plastových, vnútorných 

jednodielnych, výšky 1950 mm x šírky 800 mm 

VD2

0,000

Montáž dverí plastových, vchodových 

jednodielnych, plných výšky 2000 mm x šírky 

1100 mm D3

0,000

Plastové dvere plné otváravé výšky/šírky  

2000/900 mm D2
0,000

Plastové dvere z časti presklené otváravé 

výšky/šírky  1950/800 mm VD2
0,000

0,000

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
0,000

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia (protipožiarny, proti hnilobe a 

škodcom)

0,000

Plastové dvere plné otváravé výšky/šírky  

2000/1100 mm D3
0,000

Paropriepustná exteriérová komprimovaná 

páska šírka 70 mm, dĺžka 30 m (pre osadenie 

okenných a dverných výplní) dodávka a montáž

0,000

Parotesná interiérová páska šírka 50 mm, dĺžka 

40 m (pre osadenie okenných a dverných výplní) 

dodávka a montáž

0,000

Maľby z maliarskych zmesí práškových bez 

pačok. jednofar. jednonásobné v miestn. výšky 

do 3, 80 m

0,000

0,000

0,000

Impregnovaný výplňový povrazec 10 mm (pre 

osadenie okenných a dverných výplní) dodávka 

a montáž

Strana 9 z 32



Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 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

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

01 - Vonkajšie schodisko

18.05.2020



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    4 - Vodorovné konštrukcie

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    771 - Podlahy z dlaždíc

    783 - Dokončovacie práce - nátery

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

01 - Vonkajšie schodisko

18.05.2020

 

 



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    4 - Vodorovné konštrukcie

9 K 411354173 m2 3,860

10 K 411354174 m2 3,860

1 K 430321414 m3 1,104

2 K 430321826 m3 0,600

3 M 5893170500 m3 0,606

5 K 430361821 t 0,047

4 K 430361831 t 0,047

7 K 431351125 m2 3,860

6 K 431351126 m2 3,000

8 K 433351136 m2 6,860

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

16 K 767161110 m 60,000

17 M 1457437500 t 0,100

18 M 1457432000 t 0,084

19 K 998767101 t 0,187

    771 - Podlahy z dlaždíc

14 K 771541016 m2 5,350

11 K 771576119 m2 5,350

12 M 5976498320 m2 5,457

0,000
Montáž podláh z dlaždíc gres 

kladených do malty v obmedzenom 

priestore veľ. 300 x 300 mm

0,000

Montáž podláh z dlaždíc keramických 

do tmelu flexibilného mrazuvzdorného 

v obmedzenom priestore veľ. 300 x 

0,000

Dlaždice keramické Taunus - gres Mackenzie 

300x300
0,000

Profil oceľový 50x3 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,000

Profil oceľový 20x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,000

Presun hmôt pre kovové stavebné 

doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m

0,000

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

krivočiarych odstránenie

0,000

Debnenie - vrátane podpernej 

konštrukcie - schodníc pôdorysne 

krivočiarych odstránenie

0,000

0,000

0,000
Montáž zábradlia rovného z rúrok do 

muriva, s hmotnosťou 1 metra 

zábradlia do 20 kg

0,000

Výstuž schodiskových konštrukcií z 

betonárskej ocele 10505
0,000

Zhotovenie výstuže schodiskových 

konštrukcií z betonárskej ocele 
0,000

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne 

krivočiarych zhotovenie

0,000

Schodiskové konštrukcie, betón 

železový tr. C 25/30
0,000

Zhotovenie schodiskových  

konštrukcií, betón železový
0,000

Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 

22 - S2 z cementu portlandského
0,000

0,000

0,000

0,000
Podporná konštrukcia stropov výšky 

do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 

zhotovenie

0,000

Podporná konštrukcia stropov výšky 

do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa 

odstránenie

0,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

01 - Vonkajšie schodisko

18.05.2020

 

 

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



13 M 5858400070 ks 3,060

15 K 771579811 m 11,000

    783 - Dokončovacie práce - nátery

20 K 783222100 m2 5,920

21 K 783226100 m2 5,920

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 

syntetické na vzduchu schnúce 

základný - 35µm

0,000

Škárovacia hmota na obklady a dlažby bahama, 

5 kg vrece
0,000

Montáž prechodového profilu 0,000

0,000
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 

syntetické farby šedej na vzduchu 

schnúce dvojnásobné - 70µm

0,000



Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 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

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

03 - Oporný múr

18.05.2020



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    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

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

03 - Oporný múr

18.05.2020

 

 



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 132101101 m3 15,150

2 K 161101501 m3 15,150

3 K 162201102 m3 15,150

    2 - Zakladanie

4 K 274313521 m3 12,480

5 K 274313721 m3 12,480

6 M 5893170500 m3 12,605

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

7 K 311271303 m3 13,165

8 K 311361821 t 0,693

9 K 311361831 t 0,693

15 M 5922970103 ks 360,000

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 K 631322611 m3 15,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 K 941941041 m2 43,870

13 K 941941042 m2 43,870

    99 - Presun hmôt HSV

14 K 998011002 t 55,980

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

16 K 767161110 m 194,000

Montáž zábradlia rovného z rúrok do 

muriva, s hmotnosťou 1 metra 

zábradlia do 20 kg

0,000

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,00 

do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m

0,000

0,000
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 

812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z 

kovu výšky do 12 m

0,000

0,000

0,000

Debniaca tvárnica Leier ZS 30, 

rozm.300x500x230 mm, obj.č.000001
0,000

0,000
Mazanina z betónu vystužená 

oceľovými vláknami (Dramix) (m3) 

tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm

0,000

0,000
Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,00 

do 1,20 m, výšky do 10 m

0,000

0,000
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 

s betónovou výplňou hr. 300 mm
0,000

Výstuž nadzákladových múrov 10505 0,000

Zhotovenie výstuže nadzákladových 

múrov z betonárskej ocele
0,000

0,000
Betón základových pásov, prostý tr. C 

12/15
0,000

Betónovanie základových pásov, 

betón prostý
0,000

Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 

22 - S2 z cementu portlandského
0,000

Výkop ryhy do šírky 600 mm v 

horn.1a2 do 100 m3
0,000

Zvislé premiestnenie výkopku z 

horniny I až IV, nosením za každé 3 m 

výšky

0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku z 

horniny 1-4 nad 20-50m
0,000

18.05.2020

 

 

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

0,000

0,000

0,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

03 - Oporný múr



17 M 1458437500 t 0,277

18 M 1457432000 t 0,370

19 K 998767101 t 0,647

    783 - Dokončovacie práce - nátery

20 K 783222100 m2 20,800

21 K 783226100 m2 20,800

Presun hmôt pre kovové stavebné 

doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m

0,000

0,000
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 

syntetické farby šedej na vzduchu 

schnúce dvojnásobné - 70µm

0,000

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 

syntetické na vzduchu schnúce 

základný - 35µm

0,000

Profil oceľový 50x3 mm 1x ťahaný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,000

Profil oceľový 20x2 mm zváraný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
0,000



Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 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

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

03 - Spevnené plochy

18.05.2020



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

03 - Spevnené plochy

18.05.2020

 

 



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

9 K 115201504 m 30,000

4 K 171201101 m3 46,860

7 K 171201101 m3 12,270

3 K 174101001 m3 46,860

8 K 174101001 m3 12,270

    2 - Zakladanie

2 K 271521111 m3 28,400

    5 - Komunikácie

1 K 596911111 m2 141,800

6 K 596911111 m2 76,950

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 K 916561111 m 76,500

10 K 916561111 m 30,000

    99 - Presun hmôt HSV

11 K 998011002 t 43,615

12 M 5921953100 m2 142,000

13 M 5921954660 ks 80,000

14 M 5921950890 m2 290,000

15 M 5921952010 m2 10,000

16 M 2860002000 ks 6,000

Dlažba Low value Premac dlažba pre 

nevidiacich 20x20x6 cm, červená 9,6 m2/pal
0,000

PVC rúra 110x3,2/0,5m -hladký kanalizačný 

systém SN4 PIPELIFE
0,000

Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x8 cm, 

sivá
0,000

Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý 0,000

Dlažba High value Premac GRANUM, 

16,5x16,5x8 cm, sivá 
0,000

0,000
Osadenie záhonového alebo 

parkového obrubníka betón., do lôžka 

z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 

0,000

Osadenie záhonového alebo 

parkového obrubníka betón., do lôžka 

z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 

0,000

0,000
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 

812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z 

kovu výšky do 12 m

0,000

0,000
Vankúše zhutnené pod základy z 

kameniva hrubého drveného, frakcie 

16 - 125 mm

0,000

0,000
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre 

peších do 20 m2 so zriadením lôžka z 

kameniva hr. 4 cm

0,000

Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre 

peších do 20 m2 so zriadením lôžka z 

kameniva hr. 4 cm

0,000

Uloženie sypaniny do násypov s 

rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 

hrubým urovnaním nezhutnených

0,000

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3

0,000

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3

0,000

0,000

0,000

0,000
Montáž odpadoveho potrubia 

menovitej svetlosti DN 300
0,000

Uloženie sypaniny do násypov s 

rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 

hrubým urovnaním nezhutnených

0,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

03 - Spevnené plochy

18.05.2020

 

 

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



17 M 5923001601 ks 30,000

18 M 5834310400 t 7,668

19 M 5834331200 t 25,560

20 M 5834310400 t 4,158

21 M 5834331200 t 13,851
Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 STN EN 

13242 + A1
0,000

Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 STN EN 

13242 + A1
0,000

Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 STN EN 

13242 + A1
0,000

Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 STN EN 

13242 + A1
0,000

Odvodňovací žľab univerzálny BGU NW 100, č. 5-

0, dĺžky 1 m, bez spádu, betónový, HYDRO BG
0,000



Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 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

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

04 - Oplotenie

18.05.2020



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

04 - Oplotenie

18.05.2020

 

 



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 131211101 m3 12,850

2 K 131211119 m3 12,850

3 K 162301112 m3 12,850

4 K 167101151 m3 12,850

    2 - Zakladanie

5 K 273313521 m3 1,150

6 K 273313821 m3 1,150

7 M 5893170500 m3 1,162

8 K 275313821 m3 11,700

9 M 5893311125 m3 11,817

    99 - Presun hmôt HSV

10 K 998011001 t 35,807

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

11 K 767914130 m 68,000

12 M 5535850096 ks 30,000

13 M 5535850096 ks 13,000

14 M 5535855108 bal 5,000

15 M 5535855490 ks 5,000

16 M 5535855376 ks 30,000

17 M 5535855504 ks 2,000

18 K 998767101 t 1,850

Viazací drôt PVC (biely,zelený) 1,5/50m 0,000

Presun hmôt pre kovové stavebné 

doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m

0,000

Pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený), výška 200cm 0,000

Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,4/50m 0,000

Napinák PVC (biely,zelený) č.3 0,000

Montáž oplotenia rámového, na 

oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 

2,0 m

0,000

Stĺpik pre XYLIO® XELYTE®,výška:2,5 m, pre 

osadenie do betónových pätiek
0,000

Stĺpik pre XYLIO® XELYTE®,výška:2,5 m, pre 

osadenie do betónových pätiek
0,000

Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC3, (SK)-Cl 0,4-

Dmax 22 - S2 z cementu portlandského, 

obyčajný betón

0,000

0,000
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 

812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z 

kovu výšky do 6 m

0,000

0,000

0,000

Betónovanie základových dosiek z 

betónu prostého
0,000

Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 

22 - S2 z cementu portlandského
0,000

Betónovanie základových pätiek, 

betón prostý
0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4, 

do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m 

0,000

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 

hornín tr.5-7 do 100 m3
0,000

0,000
Betón základových dosiek, prostý tr. C 

12/15
0,000

0,000

0,000

0,000
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - 

ručným náradím
0,000

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám 

ručným náradím v hornine tr. 3
0,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

04 - Oplotenie

18.05.2020

 

 

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



19 M 5534370600 ks 1,000

20 M 5534493300 ks 1,000Vráta oceľové s bránkou  330x205 0,000

Bránka ESPACE jednokrídlová - výplň zváraná 

sieť 5x5 cm RAL 6007šxv 1x2,00 F40, 1K
0,000



Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 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

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

18.05.2020

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

05 - Sadové úpravy



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

05 - Sadové úpravy

18.05.2020

 

 



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 133201101 m3 1,350

2 K 162201102 m3 1,350

3 K 174101001 m3 1,350

4 K 180402111 m2 43,000

5 K 182303111 m2 43,000

6 K 184004311 ks 20,000

7 K 185802112 t 0,020

    2 - Zakladanie

8 K 275313611 m3 1,350

9 K 275313821 m3 1,350

10 M 5893260500 m3 1,364

    99 - Presun hmôt HSV

11 K 998011002 t 8,491

12 M 5538168014 ks 2,000

13 M 5978650830r ks 2,000

14 M 0057211200 kg 1,267

15 M 1031120000 t 0,433

16 M 2519115500 t 0,023

Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká 0,000

Hnojivo priemyselné Cererit Z balené 0,000

Parková lavička + mont. 0,000

Smetný kôš + mont. 0,000

Trávové semeno - parková zmes 0,000

Betónovanie základových pätiek, 

betón prostý
0,000

Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-

Dmax 22 - S2 z cementu portlandského
0,000

0,000
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 

812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z 

kovu výšky do 12 m

0,000

Výsadba stromov výšky 600-1500 mm, 

do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 

mm

0,000

Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu 

do 1:5 vitahumom, kompostom alebo 

maštaľným hnojom

0,000

0,000
Betón základových pätiek, prostý tr. C 

16/20
0,000

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 

šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3

0,000

Založenie trávnika parkového výsevom 

v rovine do 1:5
0,000

Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v 

rovine alebo na svahu do 1:5
0,000

0,000

0,000

0,000
Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 

100 m3
0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku z 

horniny 1-4 nad 20-50m
0,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

05 - Sadové úpravy

18.05.2020

 

 

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



Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 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

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

06 - elektro

18.05.2020

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

06 - elektro

18.05.2020

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00



Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolné Plachtince Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

1 K 974031132 m 27,000

0 K 979011111 t 0,162

1 K 979011121 t 0,162

2 K 979081111 t 0,162

3 K 979089011 t 0,162

2 M Pol1 m 37,800

3 K 210010353 ks 6,000

4 M Pol2 ks 6,000

5 K 210220001 m 110,000

6 M Pol3 kg 69,300

7 K 210220001 m 42,000

8 M Pol4 kg 35,280

9 K 210220105 ks 4,000

10 M Pol5 ks 4,000

11 K 210220109 ks 60,000

12 M Pol6 ks 12,000

13 M Pol7 ks 48,000

14 K 210220204 ks 1,000

15 M Pol8 ks 1,000

16 K 210220220 ks 2,000

17 M Pol9 ks 2,000

18 K 210220230 ks 1,000
19 M Pol10 ks 1,000

20 K 210220240 ks 13,000

21 M Pol11 ks 1,000

22 M Pol12 ks 12,000

23 K 210220243 ks 20,000

24 M Pol13 ks 20,000

25 K 210220246 ks 6,000

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

ROZPOČET

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť

06 - elektro

18.05.2020

 

 

Krabica 300x300x100;IP 44 0,000

0,000
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 

tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 

50 mm a š. do 70 mm,  -0,00600t

0,000

Zvislá doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za prvé podlažie nad alebo pod 

základným podlažím

0,000

Zvislá doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každé ďalšie podlažie
0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 

skládku do 1 km
0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice, (17 01) nebezpečné
0,000

Rúrka FXP 50 0,000
Krabicová rozvodka  vrátane 

ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-30 do 10

0,000

Podpera vedenia pod škridľovú strechu  PV 11 0,000

Uzemňovacie vedenie na povrchu 

FeZn do 120 mm2
0,000

Vodič  pozinkovaný   FeZn  O 8 mm 0,000

Uzemňovacie vedenie na povrchu 

FeZn do 120 mm2
0,000

Vodič  pozinkovaný   FeZn  O 10 mm 0,000

Podpery vedenia FeZn do muriva PV 

01h a PV01-03
0,000

Podpera vedenia do muriva  PV 01 0,000

Podpery vedenia FeZn pod škridlovú 

strech PV11 a PV14
0,000

Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ 0,000

Podpera vedenia pod vrchol krovu  PV 14 0,000

Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s 

osadením JP10-30
0,000

Zvodová tyč     JP 15 0,000

Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 0,000

Držiak zvodovej tyče na upevnenie na komín 0,000

Ochranná strieška FeZN 0,000
Ochranná strieška horná   OS 01 0,000

Svorka  k uzemňovacej tyči D= 20  SJ 01 0,000

Svorka  k uzemňovacej tyči D= 20   SJ 01 m 0,000

Svorka FeZn spojovacia SS 0,000

Svorka  spojovacia  SS s p. 2 skr 0,000

Svorka FeZn na odkvapový žľab SO 0,000



26 M Pol14 ks 6,000

27 K 210220247 ks 6,000
28 M Pol15 ks 6,000

29 K 210220280 ks 12,000
30 M Pol16 ks 12,000

31 K 210220293 ks 1,000

33 K Pol17 % 3,000
34 K Pol18 % 1,000
35 K Pol19 % 1,000
1 K HZS000113 hod 8,000
2 K HZS000114 hod 9,000

Svorka  skušobná   SZ 0,000

Svorka  okapová    SO 0,000

Svorka FeZn skúšobná SZ 0,000

Revízie 0,000

Uzemňovacia tyč FeZn ZT 0,000
Zemniaca  tyč    ZT 2 m 0,000

Tvarovanie vedenia na povrchu, 

ochrannej rúrky, uholníka
0,000

Podružný materiál 0,000
PPV 0,000
Presun 0,000
Montážne práce náročné ucelené 0,000


