
ZMLUVA O DIELO 

evidenčné číslo Objednávateľa. 2017 /0320 

evidenčné číslo Zhotoviteľa: 169/2017 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania 

"Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie" - 1. etapa: SOŠ Stavebná 

(ďaleJ tiež len „Zmluva o Dielo" alebo „ZoD") 
medzi 

zmluvnými Stranami: 

Objednávateľ: 

Obchodné meno 
Sídlo: 
Právna forma: 
štatutárny orgán. 
Bankové spoJenie. 
Číslo účtu 
IČO· 
DIČ. 
Tel / Fax· 
Osoby oprávnené konať vo veciach 

Technických 
Stavebných 

(ďalej len „Objednávate!"') 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno 
Sídlo: 
Právna forma 
štatutárny orgán. 
Bankové spoJenie. 
Číslo účtu. 
IČO· 
IČ DPH: 
Tel /Fax: 
Registrácia 
Osoby oprávnené konať vo veciach 

Technických a stavebných. Ing 

(ďaleJ len „Zhotoviteľ") 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
K dolneJ stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
samosprávny kraj 
Ing. Jaroslav Baška - predseda 
Štátna pokladnica 
SK63 8180 0000 0070 0053 541 O 
36 126 624 
20 21 61 32 75, nie Je platcom DPH 
032/ 65 55 911 , 032/65 55 909 

Ing Rastislav Šepták 
Ing. Ivan Šurina 

AVA- stav, s r o. 
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Alexander Gyurkovics - konateľ spoločnosti 
Un1Cred1t Bank Czech Republlc and Slovak1a, a s 
SK84 1111 0000 0011 3880 1008 
43 989 268 
SK2022539596 
+421 908 598 318
OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č 21431/T

František Kováč, kovac@avastav sk, 0917 222 897 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďaleJ len „zmluvné strany") 
sa dohodli nasledovne: 
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1 V Zmluve maJú slová a výrazy rovnaký význam, aký Je 1m prisúdený v ďaleJ uvádzaných 
Zmluvných podmienkach, na ktoré táto Zmluva o Dielo odkazuje 

2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a majú poradie závaznost1 uvedené v
zostupnom poradí

(a) Zmluva o Dielo, fotokópia zmluvy o združení predložená v súlade s článkom 7
tejto ZoD1 

(b) Ponukový list,
(c) Zábezpeky,
(d) Príloha k ponuke,
(e) Osobitné zmluvné podmienky,
(f) Všeobecné zmluvné podmienky,

(g) Cenová časť,2

(h) Technické požiadavky Diela,
(1) Projektová dokumentácia Diela,
ú) Výkaz výmer,
(k) Doklady o odbornej spôsob1lost1 nad1teľa stavby a hlavného stavbyvedúceho

(1) Ponuka Zhotov1teľa3 

(m) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní
a prevzatí staveniska, Zvazok 2

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú 

3 Zhotoviteľ sa týmto zavazuJe ObJednávateľov1, že zhotoví Dielo "Komplexné riešenie 
školského areálu Trenčín - Zámostie" - 1. etapa: SOŠ Stavebná, ITMS kód proJektu 
310040A501 a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy. 

4. Objednávateľ sa týmto zavazuje uhradiť Zhotov1teľov1 za zhotovenie Diela Zmluvnú cenu
v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve.

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH 1 988 123,81 EUR 
DPH 397 624, 76 EUR 
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH: 2 385 748,57 EUR 
(slovom dva milióny tristoosemdesiatpäť tisíc sedemstoštyridsaťosem a 57/100 EUR) 

DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predp1sm1 Slovenskej republiky účinnými v 
čase fakturácie 

5. Každý člen skupiny dodávateľov ktorá je zhotoviteľom ručí spoločne a nerozdielne za

záväzky voči Objednávateľovi, ktoré vzniknú na základe teJto zmluvy pri realizácii Diela.

6. Zhotoviteľ sa zavazuJe zhotoviť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona

č. 25/2006 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti vo vereJneJ súťaž1 na

1 V prípade, ak Zhotoviteľom Je združenie,

2 Cenová časť - ocenená v podobe v akeJ bola predložená Zhotoviteľom v ponuke

3 Ponuka Zhotoviteľa - súčasťou Zmluvy Je Ponuka Zhotoviteľa, ale sa k neJ neprikladá
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predmet zákazky "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie" - 1. 
etapa: SOŠ Stavebná. Ak nebude možné Dielo zhotoviť prostredníctvom týchto osôb, 
Je Zhotoviteľ povinný Dielo zhotoviť prostredníctvom osôb spÍňaJúcich podmienky 
týkaJúce sa vzdelania a odbornej praxe týchto osôb, pričom režim zmeny takeJto osoby 
Je uvedený v osobitných zmluvných podmienkach. 

7. V prípade, ak Zhotoviteľom je združenie, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy Je úradne
overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi Zmluvy na strane
Zhotoviteľa V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zavazuJe
,preukázateľne doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení,
v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa Jeho podpisu účastníkmi združenia

8. Zmluva o Dielo je vyhotovená v š1est1ch rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ
(a) dva Zhotoviteľ

9 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasleduJúc1m po dni zverejnenia podpísanej zmluvy a úspešného overenia a 
schválenia procesu vereJného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov, 
uzavretím zmluvy o NFP alebo získaním finančných prostriedkov z iných zdrojov, za 
predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predp1sm1 

1 O Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a 
podpísané oboma zmluvnými Stranami. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky 
úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy, spolu s podpornou 
dokumentáciou súv1s1acou s odsúhlasením týchto úprav Tieto úpravy sa môžu týkať 
Zmien a úprav podľa čl 13 Zmluvných podmienok, Nárokov Objednávateľa podľa podčl 
2 5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl 20 1 Zmluvných 
podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy Dodatky 
sa budú uzatvárať podľa potreby a podklady k nim pripraví Zhotoviteľ Zhotoviteľ berie 
na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s 
§ 1 Oa zákona č 25/2006 Z. z. o vereJnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ taktiež bene na vedomie, že
Objednávateľ môže byť pri uzatváraní dodatkov povinný získať predchádzajúci súhlas
poskytovateľa NFP alebo iných zdrojov, z ktorých je financovaná realizácia Diela

12 Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v teJto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike 

13 Zmluvné Strany vyhlasujú, že s1 Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto 
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 
bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu neuzatvárajú za jednostranne nápadne 
nevýhodných podmienok, na znak čoho JU podpísali. 

14. Zhotoviteľ Je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s
dodávanými tovarmi, službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a úč1nnost1 Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najma: a) poskytovateľ NFP,
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b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Cert1f1kačný orgán a ním poverené
osoby,

d) Orgán auditu, Jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Kom1s1e a Európskeho dvora audítorov.

f) Osoby prizvané a poverené orgánmi uvedenými vyššie súlade s príslušnými právnymi
predp1sm1 SR a EÚ

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v osobitných zmluvných podmienkach 

14. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aJ vysvetlenia súťažných podkladov

V Trenčíne, dňa 

7 ľ! srp rn�7
' b ' .�d: 

1
11 11 

. i \ 
' 1 

1 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 

Ing Jaroslav Baška 

predseda TSK 

V Galante, dňa 

 

·14-

Zhotoviteľ: AVA- stav, s.r.o 

Alexander Gyurkov 

konateľ spoločnost  ' 
_ 
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PONUKOVÝ LIST 

Názov predmetu zákazky na dodávku služieb „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín -Zámostie" -
1.etapa: SOŠ Stavebná

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: 

Názov: Trenčiansky samosprávny kraJ 

Adresa: K dolneJ starne, 7282/20A, 911 01 Trenčín 

IČO: 36126624 

1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

AVA-stav, s.r o. Puškmova 700/90, 924 01 Galanta, IČO 43 989 268 

2. IDENTIFIKÁCIA KONT AKT NEJ OSOBY PRE TÚTO PONUKU

Meno a pnezv,sko Mgr. Zuzana Šišáková Antalová 

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača (člena skupiny 
dodávateľov, ktorá Je uchádzačom ) 

Adresa 

Telefón 
Fax 

E-mail

V Galante, dňa 4.4.2016 

A V A-stav, s.r.o 

Puškinova 700/90, 924 O I Galanta 

0917 866 734 

-

vo@avastav.sk 

A

mailto:vo@avastav.sk


ČASŤ3 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY 

NA VYKONANIE PRÁC 



Obchodné podmienky "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie" - 1. 
etapa: 
SOŠ Stavebná 
Veremá súťaž- Práce „červený FIDIC" 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE PRÁC 

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚNestníku ÚVO: 
I 

Stručný popis Zmluvy 

Objednávateľ: ............ .. 

Boli sme informovaní, že .. .. ... .. . .. (ďaleJ nazývaný „Príkazca") Je Vašim Zhotoviteľom 
v rámci teJto Zmluvy, ktorá s1 vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie prác. 

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)...... .. . ........ , sa týmto neodvolateľne a 
bez akýchkoľvek námietok zavazuJeme uhradiť vám, príJemcovi /Objednávateľov,, akúkoľvek 
čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí . EUR (,,garantovaná 
čiastka" slovom . ................ ) po tom, čo od vás obdržíme prvú písomnú žiadosť spolu s vaším 
písomným prehlásením, že 

(a) príkazca porušuje svoJe záväzky vyplývaJúce mu zo Zmluvy a
(b) v akomkoľvek ohľade príkazca porušuje Zmluvu.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podp1s(y) vášho/vašich štatutárov. žiadosť a 
prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní 
Lehoty na oznámenie vád) .............. .. ........ (, , termín vypršania"), kedy táto zábezpeka 
vyprší a musí nám byť vrátená. 

Boli sme informovaní, že príjemca môže od príkazcu vyžadovať, aby predÍžrl túto zábezpeku, 
ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy do 28 dní pred daným 
termínom 

vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní 
od vás obdržíme vašu písomnú žiadosť a prehlásenia, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení 
Diela z dôvodov, pnpísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predÍžená. 

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie 
uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na pož1adan1e, vydaným pod 
číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou. 

Dátum Podpis(y) . .



(meno a priezvisko osoby alebo osôb funkc1a/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie 
poskytujúcej Zábezpeku) 

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku] 

Zvazok 2 2 

Vzorové tlačivo Zábezpeky na vykonanie prác 



ČASŤ5 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY 

Zvazok 2 2 

Vzorové tlačivo Zábezpeky na zadržané platby 



VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY 

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚNestníku ÚVO: 
I 

Stručný popis Zmluvy. výstavba 

Objednávateľ . 

Boli sme informovaní, že .. .. . .. (ďalej nazývaný „Príkazca") Je Vašim Zhotoviteľom 
v rámci teJto Zmluvy, ktorá s1 vyžaduje, aby získal zábezpeku na záručné opravy. 

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....... . ............. .. , sa týmto neodvolateľne a 
bez akýchkoľvek námietok zavazujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek 
čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí . ... .... . EUR (,,garantovaná 
čiastka" slovom ..... ........... ) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším 
písomným prehlásením, že 

a) príkazca porušuje svoje závazky v zmysle Zmluvy a
b) neodstránil zistené vady Diela v dohodnutom termíne.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich štatutárov. Žiadosť a 
prehlásenie musíme obdržať na našeJ adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní 
platnosti bankoveJ zábezpeky) ............ .......... ...... (,,termín vypršania"), kedy táto zábezpeka 
vyprší a musí nám byť vrátená 

Každým čerpaním zo záruky (zábezpeky na záručné opravy) sa výška záruky automaticky 
zníži o Vám vyplatenú sumu 

Práva a pohľadávku na plnenia z teJto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu 

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie Je vyššie 
uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod 
číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou. 

Dátum . Podpis(y)· 

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkc1a/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie 
poskytuJúceJ Zábezpeku) 

[pečiatka 1nštitúc1e poskytuJúceJ Zábezpeku] 



PRÍLOHA K PONUKE PRE ZMLUVY O DIELO 

NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC 

Názov diela: "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie" - 1 etapa: SOŠ 
Stavebná 

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplmlt prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke 

na Zmluvu o Dielo.) 

Položka Podčlánky 
Zmluvných Údaj 
podmienok 

Názov a adresa Objednávateľa 11 2 2&13 Trenčiansky samosprávny kraJ, K dolneJ 
stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín 

Názov a adresa Zhotoviteľa 1.1.2.3.&1.3 AVA- stav, s r.o. , Puškinova 70 0 /90, 
924 01 Galanta 

Meno a adresa Stavebného 1.1. 2.4&1.3 Bude menovaný. 
dozoru 
Lehota výstavby 1 1 3 3 trvanie: 123 dní (podčlánok 8.1) až po 

vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo 
(podčlánok 10 .1) 

Lehota na oznámenie vád 1 1 3 7 trvanie. Počas celej záručnej doby 
Záručná doba 1.1310 Stavebná časť: 60 mesiacov 

Technologické zariadenie.60 mesiacov 

Sekcie 1 1 5 .6 Sekcie sú definované v podčl. 8.3 
zmluvných podmienok 

Elektronické prenosové systémy 1 3 Nebudú sa používať pre of1c1álnu 
Komunikáciu 

Použité právne predpisy 1.4 Právne predpisy Slovenskej republiky 

Rozhodujúci Jazyk 1.4 Slovenský s výnimkou Všeobecných 
zmluvných podmienok, pri ktorých Je 
rozhodujúci jazyk anglický 

Jazyk pre komunikáciu 1 4 Slovenský 

Ciastka Zábezpeky na vykonanie 4 2 10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
prác (na splnenie zmluvných DPH 
závazkov) 
C1astka Zábezpeky na záručnú 42 5% z AkceptovaneJ zmluvnej hodnoty bez 
dobu DPH 



Odškodnenie za oneskorenie za 8.7 & 14 15 Neaplikuje sa 
každý míľnik (b) 

Odškodnenie za oneskorenie za 8 7 & 14.15 O, 5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty 
Dielo (b) bez DPH za každý deň oneskorenia 

Maximálna čiastka odškodnenia 8.7 50% z konečnej Zmluvnej ceny 
za oneskorenie 

Celková zálohová platba, počet a 14 2 Neuplatňuje sa 
časovanie splátok 

Percento zadržaných platieb 14 3(c) Neuplatňuje sa 

L1m1t zadržaných platieb 14 3(c) Neuplatňuje sa 

C1astka za technologické 14 5(b) Neuplatňuje sa 
zariadenia a materiály 
dopravované na Stavenisko 

C1astka za technologické 14.5(c) Neuplatňuje sa 
zariadenia a materiály dodané na 
Stavenisko 

Mena/meny platieb 14 15 Eur 

Lehoty na predloženie poistenia: 18 1 Najneskôr v deň podpisu zmluvy o dielo 
a) dôkazy o poistení

b) príslušné poistné zmluvy
Maximálna čiastka 18 2(d) Neuplatňuje sa 
odpočítateľných polož1ek na 
poistenie rizík Objednávateľa 

Najnižšia čiastka poistenia tretej 18.3 600 OOO.- eur bez DPH na 
strany jednu poistnú udalosť 

Termín dokedy musí byť 20 2 Neuplatňuje sa 
vymenovaná komisia na riešenie 
sporov (KRS)vymenovaná 

KRS bude pozostávať 202 Neuplatňuje sa 

Menovanie člena KRS (ak sa 20.3 Neuplatňuje sa 
strany nedohodnú) vykoná: 

V Galante, dňa 4.4 2016 
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície 

V Zmluvných podmienkach (,,tieto Podmienky"), ktoré zahŕňajú Zvláštne podmienky a tieto 
Všeobecné podmienky nasledujúce slová a výrazy budú mať ďalej uvedený význam. Slová 
označujúce osoby alebo strany zahrňujú obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, okrem 
prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné 

1.1.1 Zmluva 

1.1.1.1 „Zmlmra"/,, Zmluvné dokumenty", znamená Zmluvu o dielo, Oznámenie o prijatí 
ponuky, PonukoYý list, tieto Podmienky, Technicko kvalitatívne podmienky, Výkresy, 
Súyisiace dokumenty a ďalšie dokumenty (pokiaľ sú nejaké), ktorých zoznam je 
uvedený v Zmluve o dielo, alebo v Oznámení o prijatí ponuky. 

„Zmluva" znamená Zmluvu o Dielo, ktorá je samostatným takto nazvaným 
dokumentom podpísaným Objednávateľom a Zhotoviteľom, a zahŕňa aj všetky jej 
súčastí a prílohy, ktorých zoznam Je uvedený v Zmluve o Dielo. 

1.1.1.2 „Zmluva o dielo" znamená zmluvný dokument (pokiaľ eJdstuje), podľa podčlánku 1.6 
(Zm/U,>(:J O d-w/o) 

„Zmluva o Dielo" znamená zmluvu o dielo uzatvorenú medzi Objednávateľom a 
Zhotoviteľom za účelom realizácie Diela. 

1.1.1.J „O�námenie o prijatí ponuky" znamená oznámenie o formálnom prijatí Ponukového 
listu ObjednáYateľom vrátane všetkých priložených dokumentov, ktoré zahrňujú 
dohody medzi stranami a sú nimi podpísané. Pokiaľ žiadne takéto oznámenie 
nee,dstuje, potom výraz „Oznámenie o prijatí ponuky" znamená Zmluvu o dielo 
a dátum vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí ponuky znamená dátum uzavretia 
(podpísania) Zmluvy o dielo. 

„Oznámenie o prijatí ponuky" znamená doklad doručený v súlade s §42 ods. 2 zákona 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len ZVO) 

1.1.1.4 „Ponukový list" znamená dokument s názvom Ponukový list, ktorý bol zostavený 
Zhotoviteľom a obsahuje podpísanú ponuku pre Objednávateľa na zhotovenie diela 
(stavby). 

1.1.1.5 „Teehnieko kvalitatívne podmienky" znamenajú dokument s názvom Technicko 
kvalitatívne podmienky, tak ako je uvedený v Zmluve a všetky dodatky a zmeny 
technicko kvalitatívnych podmienok Y súlade so Zmluvou. Tento dokument špecifikuje 
dielo/stavbu po technickej stránke. 

Technicko kvalitatívne podmienky a požiadavky sú zahrnuté v kompletnej 
Dokumentáci zhotoviteľa a ich príloh. 
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1.1.1.6 „Výkresy"/"Projektová dokumentácia" znamenajú výkresy diela (stavby) tak ako sú 
zahrnuté v Zmluve, a všetky dodatočné a zmenené výkresy, vydané Objednávateľom 
(alebo v zastúpení Objednávateľa) v súlade so zmluvou. 

1.1.1.7 „Súvisiace dokumenty" znamenajú dokument(y) s názvom Súvisiace dokumenty, 
zostavené Zhotoviteľom a predložené spolu s Ponukovým listom tak ako je to uvedené 
v Zmluve. Takýto dokument môže zahrňovať súpis položiek, údaje, zoznamy a rozpisy 
sadzieb a/alebo cien. 

1.1.1.8 „Ponuka" znamená Ponukový list a všetky ostatné dokumenty, ktoré Zhotoviteľ 
predložil spolu s Ponukovým listom, tak ako sú uvedené v zmluve. 

1.1.1.9 „Príloha k ponuke" znamená vyplnené strany s názvom Príloha k ponuke, ktoré sú 
pripojené k Ponukovému listu a tvoria jej časť. 

1.1.1.10 Výkaz YýmeF" a "Hodino"ŕé zúefoy1aeie sadzby" znamenajú takto nazvané 
dokumenty (ak sú), ktoré sú zahrnuté yo Formulároch. 

Výkaz výmer je dokument, ktorý tvoril súčasť súťažných podkladov a bol uchádzačom 
predložený v ponuke do verejného obstarávania. 

1.1.2 Strany a osoby 

1.1.2.1 „Strana" znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa , podľa kontextu. 

1.1.2.2 „Objednávatel'" znamená osobu označenú ako Objednávateľ v Prílohe k 
ponuke a právnych nástupcov tejto osoby. 

1.1.2.3 „Zhotovitel'" znamená osobu(y) označenú ako Zhotoviteľ v ponuke prijatej 
Objednávateľom a právnych nástupcov tejto osoby alebo osôb. 

1.1.2.4 „Stavebný dozor" znamená osobu, menovanú v Prílohe k ponuke, stanovenú 
Objednávateľom na to, aby konala ako Stavebný dozor pre účely zmluvy, alebo inú 
osobu určenú podľa potreby Objednávateľom a ohlásenú Zhotoviteľovi podľa 
podčlánku 3.4 (Výmena stavebného dozora). 

1.1.2.5 „Predstavitel' Zhotovitel'a " znamená osobu menovanú Zhotoviteľom v zmluve alebo 
určenú podľa potreby Zhotoviteľom podľa podčlánku 4.3 (Predstavzteľ Zhotov,teľa ), 
ktorá koná v mene Zhotoviteľa . 

1.1.2.6 „Pracovníci Objednávatel'a" znamená Stavebný dozor, jeho pomocníkov podľa 
podčlánku 3.2 (Poverenie Stavebným dozorom) a všetkých ostatných pracovníkov, 
robotníkov a ďalších zamestnancov stavebného dozora a Objednávateľa, ako aj 
všetkých ostatných pracovníkov nahlásených Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo 
Stavebným dozorom ako zamestnanci Objednávateľa. 

1.1.2.7 „Pracovníci Zhotovitel'a " znamená predstaviteľa Zhotoviteľa a všetkýťh 
pracovníkov, ktorých Zhotoviteľ využíva na stavenisku, čo môže byť personál, 
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robotníci a ďalší zamestnanci Zhotoviteľa a ktoréhokoľvek podZhotoviteľa , a všetci 
ďalší pracovníci, ktorí pomáhajú Zhotoviteľovi pri vyhotovovaní diela. 

1.1.2.8 „PodZhotovitel'" znamená ktorúkoľvek osobu uvedenú v zmluve ako podZhotoviteľ 
alebo ktorúkoľvek osobu ustanovemi za podZhotoviteťa povereného vyhotovením 
časti diela, ako aj právnyeh nástupeov všetkýeh týehto osôb. 

1.1.2.9 

PodZhotovitel'" znamená ktorúkoľvek osobu (mimo zamestnancov Zhotoviteľa ), 
ktorá pre Zhotoviteľa vyhotovuje alebo má vyhotoviť Dielo alebo jeho časť (ako aj 
právny nástupcovia tejto osoby) avšak s tým, že Zhotoviteľ Je oprávnený prenechať 
vyhotovenie Diela alebo Jeho časti PodZhotoviteťovi len za podmienok uvedených v 
Zmluve o dielo. 

1.1.2.10 „FIDIC" znamená Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils, t. j. 
medzinárodnú federáciu konzultačných inžinierov. 

1.1.3 Dátumy, skúšky, lehoty a dokončenie 

1.1.3.1 „Základe)' dátum" znamená dátum 28 dní pred poslednS"•m dňom na predloženie 
Ponuky. 

1.1.3.2 „Dátum začatia prác" znamená dátum oznámený podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác). 

1.1.3.3 „Lehota výstavby" znamená dobu na vyhotovenie diela alebo jeho časti (podľa 
okolností) podľa podčlánku 8.2 (Lehota výstavby), tak ako je uvedená v Prílohe k 
ponuke (so všetkými predÍženiami podľa podčlánku 8.4 (PredÍženie lehoty výstavby)), 
ktorá je počítaná od dátumu začatia prác. 

1.1.3.4 „Preberacie skúšky " znamenajú skúšky, ktoré sú špecifikované v Zmluve, alebo tie 
na ktorých sa dohodnú obidve strany, alebo sú nariadené ako zmena, a ktoré sú 
vykonané podľa článku 9 (Preberacie skúšky) predtým než je dielo alebo jeho časť 
(podľa okolností) prebraté Objednávateľom. 

1.1.3.5 „Preberací protokol" znamená dokument vydaný podľa článku 1 O (Preberanie stavby 
Objednávateľom). 

1.1.3.6 „Skúšky po dokončení" znamenajú skúšky (pokiaľ nejaké sú), ktoré sú špecifikované 
v zmluve a sú vykonané v súlade s ustanoveniami Zvláštnych podmienok po prebratí 
diela, alebo jeho časti (podľa okolností) Objednávateľom. 

1.1.3.7 „Lehota na oznámenie závad" znamená obdobie pre oznámenie závad na diele, alebo 
jeho časti (podľa okolností) podľa podčlánku 11.1 (Dokončenie zostáva1úc1ch prác 
a odstránenie vád) tak ako je uvedené v Prílohe k ponuke (so všetkými predÍženiami 
podľa podčlánku 11.3 (PredÍženze záručne] doby) počítané od dátumu, kedy je 
dokončenie diela alebo jeho časti potvrdené podľa podčlánku 10.1 (Prebratie stavby 
a Jej častľ). 
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1.1.3.8 „Protokol o vyhotovení diela" (Protokol o ukončení záručnej doby) znamená 
dokument vydaný podľa podčlánku 11.9 (Protokol o vyhotovení diela). 

1.1.3.9 „Deň" znamená kalendárny deň a „rok" znamená 365 dní. 
1.1.3.10 „Záručná doba" 

„Záručná doba" znamená obdobie pre oznámenie vád na 
a) Diele alebo Sekcii alebo časti Diela (podľa okolností), ktoré je uvedené v

prílohe k ponuke pre stavebné práce a Technologické zanadema,počítané od dátumu 
potvrdenia dokončenia Diela alebo Sekcie potvrdeného podľa podčlánku 10.1 
Preberanie Diela alebo sekcií, alebo 

b) (pokiaľ dielo bolo preberané po častiach) od dátumu dokončenia časti Diela
potvrdeného podľa podčlánku 10.2 Preberanie častí Diela 
Objednávateľ má právo požadovať aby Zhotoviteľ v záručnej dobe odstránil akékoľvek 
vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteťových povinností. 

Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá 
výsledku určenému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými 
normami účmnýmt na území Slovenskej republiky. 

1.1.4 Ceny a platby 

1.1.4.1 ,,,A"l1;eeptff\'aeá zmluvná eena" znamená e1astku potvrdenú v Oznámení o prijatí 
ponuky za vyhotovenie a dokoneenie stavby a odstránenie akýchkoľvek vád. 

„Akceptovaná zmluvná hodnota" znamená sumu stanovenú v Zmluve o Dielo za 
vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád a nedorobkov (Cena za 
dielo). 

1.1.4.2 „Zmluvná cena" znamená cenu definovanú v podčlánku 14.1 (Zmluvná cena) 
a zahrňuje úpravy vykonané v súlade so Zmluvou. 

1.1.4.3 „Náklady" znamenajú všetky výdavky, ktoré Zhotoviteľ rozumne vynaložil (alebo, 
ktoré má vynaložiť) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných 
poplatkov, ktoré však nezahrňujú zisk. 

1.1.4.4 „Potvrdenie konečnej faktúry" znamená potvrdenie platby vydané podľa podčlánku 
14.13 (Vydanie potvrdenia konečne1faktúry). 

1.1.4.5 „Konečný súpis vykonaných prác" znamená dokument/súpis definovaný v podčlánku 
14.11 (Žradost' o potvrdenie konečne] faktúry). 

1.1.4.6 

1.1.4.7 „Potvrdenie čiastkovej faktúry" znamená potvrdenie nároku na čiastkovú platbu, 
vydané podľa článku 14 (Zmluvná cena a platby), je však iné než Potvrdenie konečnej 
faktúry. 

1.1.4.8 „Domáca mena" znamená menu Krajiny (krajina v ktorej sa realizuje stavba). 
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1.1.4.9 „Potvrdenie faktúry (platby)" znamená potvrdenie oprávnenosti faktúry (nároku na 
platbu), vydané podľa kapitoly 14 (Zmluvná cena a platby). 

1.1.4.10 „Predbežná čiastka" znamená sumu (ak je nejaká), ktorá je ako predbežná čiastka 
uvedená v Zmluve za vyhotovenie akýchkoľvek časti diela, alebo za dodávku 
technologického zariadenia, materiálov alebo služieb podľa podčlánku 13.5 (Predbežné 
čiastky). 

1.1.4.11 

1.1.4.12 „Súpis vykonaných prác" znamená súpis vykonaných prác predložený Zhotoviteľom 
ako súčasť žiadosti o potvrdenie faktúry podľa článku 14 (Zmluvná cena a platby). 

1.1.5 Práce a vybavenie 

1.1.5.1 „Zariadenie Zhotoviteľa " znamená všetky prístroje, stroje, vozidlá a ďalšie veci 
potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie všetkých závad. Avšak 
zariadenie Zhotoviteľa nezahrňuje dočasné dielo, zariadenia Objednávateľa (ak nejaké 
je), technologické zariadenia, materiály a akékoľvek ďalšie veci, ktoré majú tvoriť 
alebo tvoria časť trvalého diela. 

1.1.5.2 „Vybavenie" znamená zariadenie Zhotoviteľa , materiály, technologické zariadenia 
a dočasné dielo, alebo čokoľvek z toho, tak ako je to potrebné. 

1.1.5.3 „Materiály" znamenajú veci všetkého druhu (iné než technologické zariadenie), ktoré 
majú tvonť alebo tvoria časť trvalého diela, vrátane materiálov dodaných bez montáže 
(ak také sú), ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa Zmluvy. 

1.1.5.4 „Trvalé dielo" znamená práce a ich trvalý hmotný výsledok, ktoré majú byť 
vyhotovené Zhotoviteľom podľa Zmluvy. 

1.1.5.5 „Technologické zariadenie" znamená prístroje, stroje a vozidlá, ktoré majú tvoriť 
alebo tvoria časť trvalého diela. 

1.1.5.6 „Sekcia" znamená časť stavebného diela, špecifikovanú v Prílohe k ponuke ako časť 
(úsek) ak nejaká existuje. 

1.1.5.7 „Dočasné dielo" znamená všetky práce a dočasné konštrukcie a objekty (iné ako 
zariadenie Zhotoviteľa ) potrebné na stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie 
stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek závad. 

1.1.5.8 „Dielo" znamená „trvalé dielo" a „dočasné dielo", alebo ktorékoľvek z nich, podľa 
toho čo sa hodí. 

1.1.6 Ďalšie definície 

1.1.6.1 „Dokumentácia Zhotoviteľa " znamená výpočty, počítačové programy a ďalšie 
programové vybavenie (software), výkresy, príručky, modely a ďalšie dokumenty 
technickej povahy (ak nejaké sú) dodané Zhotoviteľom podľa Zmluvy. 
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1.1.6.2 „Krajina" znamená krajinu, v ktorej sa nachádza stavenisko (alebo väčšina z neho), na 
ktorom má byť vyhotovené trvalé dielo. 

1.1.6.3 „Zariadenie Objednávateľa" znamená prístroje, stroje a vozidlá (ak nejaké sú), ktoré 
dáva k dispozícii na použitie Zhotoviteľovi pri vyhotovení stavebného diela, tak ako sa 
to uvádza v technicko-kvalitatívnych podmienkach; nezahrňuje však technologické 
zariadenie, ktoré neprevzal Objednávateľ. 

1.1.6.4 „Vyššia moc" je definovaná v článku 19 (Vyššia moc). 

1.1.6.5 „PráYne predpisy" znamenajú yšetku národnú (alebo štátnu) legislatívu, nariadenia, 
vyhlášky a ďalšie právne predpisy legálne ustanovenýeh orgánov verejnej správy. 

„Právne predpisy" znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne 
predpisy publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, nariadenia a smernice 
vydávané orgánmi Európskej únie, orgánmi Slovenskej republiky, technické normy 
platné na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú závázné (najmä STN), ako aj 
interné predpisy, smernice a normy objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný sám na 
vlastné náklady si zabezpečiť všetky Právne predpisy podľa potreby. 

1.1.6.6 „Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)" znamená 
zábezpeku (alebo zábezpeky) podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác (na 
sp/neme zmluvných závazkov )). 

1.1.6.7 „Stavenisko" znamená miesta, kde má byť vyhotovené trvalé dielo a kde majú byť 
dodané technologické zariadenia a materiály ako aj akékoľvek ďalšie miesta, ktoré 
môžu byť špecifikované v Zmluve ako súčasť staveniska. 

1.1.6.8 „Nepredvídateľné okolnosti" znamenajú okolnosti, ktoré nemozu byť predvídané 
(predpokladané) skúseným Zhotoviteľom k dátumu na predloženia ponuky. 

1.1.6.9 „Zmena" znamená akúkoľvek zmenu stavebného diela, ktorá je nariadená alebo 
schválená ako zmena podľa článku 13 (Zmeny a úpravy). 

1.2 Výklad pojmov 

V Zmluve, okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné: 

(a) slová v jednom gramatickom rode označujú všetky rody;

(b) slová v jednotnom čísle označujú taktiež množné číslo a slová v množnom čísle
označujú aj číslo jednotné;

( c) ustanovenia obsahujúce slovo „súhlasiť", ,,odsúhlasiť" alebo „súhlas/dohoda"
vyžadujú, aby súhlas alebo dohoda boli zaznamenané písomne, a

(d) ,,písomný" alebo „písomné" znamenajú písaný ručne, písacím strojom, vytlačený alebo
zhotovený elektronicky a existujúci vo forme trvalého záznamu.

Slová na okraji strán a ďalšie titulky sa nebudú brať v úvahu pri interpretácii týchto Podmienok. 
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1.3 Komunikácia 

Kdekoľvek tieto Podmienky predpokladajú schválenie alebo vydanie súhlasu, potvrdenia, 
schválenia, rozhodnutia, oznámenia a požiadania, takýto prostriedok komunikácie musí byť· 

(a) písomný a odovzdaný osobne (oproti potvrdeniu), zaslaný poštou alebo kuriérom,
alebo prenášaný za použitia akéhokoľvek z odsúhlasených systémov elektronického
prenosu uvedených v Prílohe k ponuke; a

(b) doručený, zaslaný, alebo prenesený na adresu príjemcu uvedenú v Prílohe k ponuke
s tým, že:

i) ak príjemca oznámi zmenu adresy takáto správa/oznámenie sa potom doručí podľa
toho; a

ii) ak príjemca neuviedol pri žiadosti o schválenie alebo súhlas ináč, môže sa
správa/oznámenie zaslať na adresu z ktorej bola odoslaná žiadosť.

Schválenia, potvrdenia, súhlas a rozhodnutia sa nesmú bez rozumného dôvodu odoprieť alebo 
odkladať. Keď je pre niektorú zo strán vydané potvrdeme, ten kto ho vydáva je povinný zaslať 
kópiu aj druhej strane. Keď jednej strane vydá oznámenie druhá strana alebo Stavebný dozor, 
kópia takého oznámenia sa musí zaslať podľa okolností, ffiHi: tak Stavebnému dozorovi, alooe 
ako aj druhej strane. 

Dôležité okolnosti týkajúce sa stavby Diela sa zapisujú vždy do stavebného denníka, ktorý je 
povinný viesť Zhotoviteľ. Náležitosti stavebného denníka, podrobnosti jeho vedenia a využitie 
sú upravené Zmluvou o dielo a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zápis v stavebnom 
denníku nemá konštitutívne účinky a pre priznanie Nároku Strany je potrebné zaslať príslušné 
oznámenie druhej Strane a Stavebnému dozorovi 

1.4 Právne predpisy a jazyk 

Zmluva sa bude riadiť právnymi predpismi krajiny (alebo inou jurisdikciou), ktorá je uvedená v 
Prílohe k ponuke. 

Ak má ktorákoľvek časť zmlm'n)'eh dokumentov verzie napísané vo viae než jednom jazyku, 
bude mať prednosť verzia v rozhodujúeom jazyku, ktorý je uvedený v Prílohe k ponuke. 

Jaz)�" pre komunikáeiu bude jazyk uvedený v Prílohe k ponuke. Ak tam nie je uvedený žiadny 
jazyk, komunikačným jazykom bude jazyk, Y ktorom sú napísané zmluvné dokumenty (alebo 
Yäčšina z nieh). 

Zmluva sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky bez 
prihliadnutia ku kolíznym normám. 

Právne vzťahy neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a v Jeho rámci ustanovernami zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

Rozhodujúcim a komunikačným jazykom Zmluvy je slovenský jazyk. 
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Všetky osoby zastupujúce Zhotoviteľa alebo konajúce za neho musta plynule ovládať 
komunikačný jazyk. V prípade, že tento Jazyk plynule neovládajú, sú povinné zabezpečiť, aby 
bol po celú dobu vykonávania Diela k d1spozíc1í kvalifikovaný tlmočník. 

Všetky doklady, ktoré si budú zmluvné Strany v rámci Zmluvy predkladať, musia byť v 
komunikačnom jazyku alebo v pôvodnom jazyku súčasne s ich prekladom do komunikačného 
jazyka. 

1.5 Poradie záväznosti dokumentov 

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely 
interpretácie bude poradie záväznosti také, aké je uvedené v Zmluve o dielo. jednotlivfch 
dokumentov nasledovné: 

a) Zmluva o dielo (ak e1dstuje),
b) Oznámenie o prijatí ponuky,
c) Ponukový list,
d) Zvláštne podmienky,
e) Tieto všeobecné podmienky,
f) Technicko kvalitatívne podmienky,
g) Výkresy, a
h) Súvisiace dokumenty a všetky ďalšie dokumenty tvoriace obsah Zmluvy.

Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, Stavebný dozor je 
povmný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre Zhotoviteľa . 

1. 6 Zmluva o dielo

Pokiaľ sa strany nedohodnú iná6, sú povinné uzavrieť Zmluvu o dielo do 28 dní potom 6o 
Zhotoviteľ obdfŽal Oznámenie o prijatí ponuky. Podkladom prn Zmluvu o dielo bude fofmulár, 
ktorý je prílohou Zvláštnych podmienok. Výdavky na kolkovné a podobné poplatky (ak sú
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Aeja,e u ozene praynym1 pre p1sm1 v suv1s osti s uzai,rettm m uvy 0 10 o pones10 
Objednávateľ. 
Strany uzavrú Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk v zmysle § 45 zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskmších predpisov.

1. 7 Postúpenie Zmluvy

Žiadna zo strán nesmie postúpiť (na inú osobu) celú zmluvu/zákazku alebo jej časť, alebo 
akúkoľvek výhodu alebo prospech z nej. A však každá strana: 

(a) môže postúpiť celú zákazku alebo ktorúkoľvek jej časť s predchádzajúcim písomným
súhlasom druhej strany, podľa voľného uváženia tejto druhej strany, a
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1. 8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Technicko-kvalitatívne podmienky a výkresy budú v starostlivosti a opatere Objednávateľa. 
Pokiaľ nie je v zmluvných dokumentoch uvedené ináč, dve kópie Zmluvy a každého následného 
výkresu sa musia poskytnúť Zhotoviteľovi, ktorý si môže na svoje náklady urobiť alebo 
vyžiadať ďalšie kópie. 

Všetky dokumenty Zhotoviteľa budú v jeho starostlivosti a opatere, pokým a dokiaľ ich 
neprevezme Objednávateľ. Pokiaľ sa neuvádza v Zmluve ináč, Zhotoviteľ je povinný dodať 
Stavebnému dozorovi šesť kópií z každého dokumentu Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný uchovávať na stavenisku jednu kópiu zmluvných dokumentov, publikácií 
uvedených v Technicko-kvalitatívnych podmienkach, dokumentov Zhotoviteľa (ak nejaké sú), 
výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ daných Zmluvou. Zamestnanci Objednávateľa budú 
mať právo prístupu ku všetkým týmto dokumentom v každom rozumnom čase. 

Ak niektorá zo strán zistí chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktorý bol 
vypracovaný na použitie pri realizácii stavebného diela, oznámi táto strana spomínanú chybu 
alebo vadu okamžite druhej strane. 

Kompletná zmluva o dielo, vrátane jej prípadných dodatkov, všetka korešpondencia, ďalej 
Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu 
Diela vrátane odsúhlasených Zmien a tch projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kóp11, 
musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným 01 gánom (napr. Štátny stavebný dohľad), 
ktoré sú oprávnené vykonávať štátny Stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný 
denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Stavebný zákon"). 

1. 9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

Zhotoviteľ upozorní stavebného dozora vždy, keď je pravdepodobné, že sa výstavba diela 
oneskorí alebo preruší, ak Zhotoviteľ neobdrží v primeranom čase niektorý potrebný výkres 
alebo pokyn. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o potrebnom výkrese alebo pokyne, 
podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu 
oneskorenia alebo prerušenia prác, ku ktorým pravdepodobne dôjde ak takýto výkres/pokyn 
bude vydaný neskoro. 

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo výdavky, ako dôsledok toho, že Stavebný dozor 
nevydal ohlásený výkres alebo pokyn v rozumnom (primeranom) čase, ktorý je špecifikovaný 
v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ dá Stavebnému dozorovi ďalšie 
upozornenie a podľa podčlánku 20.1 (Požiadavky Zhotoviteľa) bude mať nárok na: 

(a) predÍženie lehoty výstavby v dôsledku každého takého oneskorenia, ak dokončenie
stavby je alebo bude oneskorené a to podľa podčlánku 8 4 (PredÍžeme lehoty
výstavby) a

(b) úhradu všetkých takýchto nákladov, ktoré sa zahrnú do zmluvnej ceny.
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Po obdržaní tohto ďalšieho upozornenia Stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s 
podčlánkom 3 5 (Rozhodnutia) tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol. 

Avšak pokiaľ (a do teJ miery ak) omeškanie stavebného dozora bolo spôsobené nejakou chybou 
alebo oneskorením Zhotoviteľa , vrátane chyby v niektorom z dokumentov Zhotoviteľa , alebo 
oneskorením v jeho predložení, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predÍženie lehoty 
výstavby alebo uhradenie nákladov. 

1.10 Užívanie dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom 

Medzi obidvoma stranami platí, že Zhotoviteľ si ponechá autorské práva a ďalšie práva 
vyplývajúce z intelektuálneho vlastníctva svojich dokumentov a ďalšej projektovej 
dokumentácie vyhotovenej Zhotoviteľom (alebo v jeho mene). 

Zhotoviteľ (podpisom Zmluvy o dielo) poskytuje Objednávateľovi časovo neobmedzenú, 
prenosnú, neexkluzívnu a bezplatnú licenciu na kopírovanie, užívanie a zdieľanie dokumentov 
Zhotoviteľa vrátane vyhotovovania a užívania ich modifikácií. Táto licencia bude: 

(a) platiť počas skutočnej alebo predpokladanej životnosti (ktorákoľvek je dlhšia)
príslušných častí stavebného diela,

(b) oprávňovať kt01 úkoťvek osobu, ktorá je platným vlastníkom príslušnej časti stavebného diela,
ku kopírovaniu, používaniu a zdieľaniu dokumentov Zhotoviteľa pre účely
kompletácie, prevádzky, údržby, zmien, úprav, opráv a odstránenia stavebného diela, a

( c) v prípade dokumentov Zhotoviteľa , ktoré sú vo forme počítačových programov a
iného software, dovoľovať ich používanie na ktoromkoľvek počítači na stavenisku
a na ďalších miestach predpokladaných v Zmluve, vrátane výmeny ktorýchkoľvek
počítačov dodaných Zhotoviteľom.

1.11 Užívanie dokumentácie Objednávateľa Zhotoviteľom 

Medzi obidvomi stranami platí, že Objednávateľ si ponechá autorské práva a ďalšie práva 
vyplývajúce z intelektuálneho vlastníctva Technicko-kvalitatívnych podmienok, výkresov 
a ďalších dokumentov vyhotovených Objednávateľom (alebo v jeho mene). Zhotoviteľ môže na 
vlastné náklady kopírovať, používať a získať tieto dokumenty pre účely vyplývajúce zo Zmluvy. 
Bez súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľ ich nesmie kopírovať, používať alebo zdieľať tretej 
strane okrem prípadov, keď je to nutné pre účely vyplývajúce zo Zmluvy. 

1.12 Dôverné podrobnosti 

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť všetky dôverné a iné informácie, ktoré môže Stavebný dozor 
odôvodnene požadovať na to, aby si overil, že Zhotoviteľ plní podmienky Zmluvy. 

Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťan11 Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s 
výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných závazkov alebo pre súlad s p1 íslušnými 
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Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť 
akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej 
publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tým nie je dotknutá 
povinnosť Zhotoviteľa poskytovať údaje subjektom podľa týchto podmienok. 

1.13 Súlad s právnymi predpismi 

Pri plnení Zmluvy Zhotoviteľ musí konať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je 
vo Zvláštnych podmienkach uvedené ináč: 

(a) Objednávateľ musí zadovážiť (alebo zadováži) plánovacie, urbanistické alebo

podobné povolenia pre výstavbu trvalého diela a akékoľvek ďalšie povolenia uvedené
v Technicko-kvalitatívnych podmienkach ako povolenia, ktoré mal (alebo má)

zaobstarať Objednávateľ. Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa
a zabezpečiť, aby mu nevznikla škoda v dôsledku toho, že tak Objednávateľ opomenul

urobiť, a

(b) Zhotoviteľ je povinný zariadiť všetky oznámenia, zaplatiť všetky dane, odvody a
poplatky a zadovážiť všetky povolenia, licencie a súhlasy (schválenia) požadované

právnymi predpismi týkajúcimi sa vyhotovenia a dokončenia stavebného diela
a odstránenia akýchkoľvek vád Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa

a zabezpečiť, aby mu nevznikla škoda v dôsledku toho, že Zhotoviteľ opomenul tak

urobiť.

Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako 
predmet svojej činnosti alebo pod111ka111a. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané 
činnosti vo výstavbe boh vykonávané osobami, ktoré majú na túto čmnosť oprávnenie. 
Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávne111a vyžadované pre výkon činnosti spojených s 
vykonaním Diela všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zmluvou. 

Zhotoviteľ Je povmný, podľa požiadaviek uvedených v súvisiacich dokumentoch Zmluvy, na 

vlastné náklady zabezpečiť všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli 
súčasťou stavebného kona111a, ale sú pot1ebné k realizácii prác na Diele (napr. súhlas k výrubu 

stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas k prácam v ochranných pásmach, 
povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí 
a vodných tokov a pod.) 

V rámci vyhotovenia dokončenia Diela a odst1áne111a vád, Zhotoviteľ je povinný dodržiavať 
všetky vydané a právoplatné rozhodnutia , vydané a právoplatné stavebné povolenia a vyjadrenia 

príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k 
vydaniu všetkých úradných schválení. 
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1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť 

Ak Zhotoviteľ vytvorí (podľa platných právnych predpisov) spoločný podnik, konzorcium alebo 
iné zoskupenie dvoch alebo viacerých osôb: 

(a) predpokladá sa, že tieto osoby budú spoločne a samostatne zodpovedné voči
Objednávateľovi za realizáciu stavebného diela,

(b) tieto osoby sú povinné oznámiť Objednávateľovi svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý
bude oprávnený zaväzovať Zhotoviteľa a každú z týchto osôb,

(c) Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzaJúceho
súhlasu Objednávateľa.

1.15 Audit 

Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup na stavenisko a k dokumentom súvisiacim s plnením 
zmluvy a bude spolupracovať so zástupcami Európskej komisie, európskeho dvoru auditorov, 
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, poskytovateľa nenávratného finančného 
príspevku a s ďalšími oprávnenými orgánmi aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného 
aspektu Zmluvy. Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie vo všetkých zmluvách s 
podZhotoviteľm1 alebo dodávateľmi uzatvorených v súvislosti s 1ealizáciou diela podľa tejto 
zmluvy. 

2. OBJEDNÁVATEĽ

2.1 Právo prístupu na stavenisko 

Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi právo prístupu na stavenisko a používanie 
všetkých jeho častí počas doby (alebo dôb) uvedenej v ponuke. Právo prístupu a užívanie 
nemusí náležať výhradne Zhotoviteľovi Ak sa podľa Zmluvy požaduje, aby Objednávateľ dal 
Zhotoviteľovi do užívania akýkoľvek základ, objekt, zariadenie alebo prostriedok prístupu, 
Objednávateľ je povinný tak urobiť v čase a spôsobom uvedeným v Technicko-kvalitatívnych 
podmienkach. A však Objednávateľ môže odoprieť takéto právo alebo užívanie až kým neobdrží 
záruku na splnenie zmluvných záväzkov. 

Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna lehota, poskytne Objednávateľ Zhotov1tel'ovi právo 
prístupu na stavenisko a umožní mu jeho užívanie v takých termínoch aké sú potrebné na to, aby 
Zhotoviteľ mohol postupovať podľa harmonogramu predloženého podľa podčlánku 8.3 
(Harmonogram prác). 

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že mu Objednávateľ 
neposkytol toto právo prístupu, alebo neumožnil užívanie staveniska počas spomínanej doby, 
Zhotoviteľ to oznámi Stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 
(Požzadavky Zhotoviteľa) na: 
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(a) predÍženie lehoty výstavby v dôsledku každého takého oneskorenia, ak dokončenie
diela je alebo bude oneskorené, a to podľa podčlánku 8.4 (PredÍžeme lehoty
výstavby),a

(b) uhradenie všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní spomínaného oznámenia Zhotoviteľa , Stavebný dozor bude postupovať v súlade s 
podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia) tak, aby záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 

Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec 
pozemkov určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa 
Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady 
ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká 
nárok na predÍženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov 

Avšak, pokiaľ (a do tej miery) omeškanie Objednávateľa bolo spôsobené nejakou chybou alebo 
oneskorením Zhotoviteľa , vrátane chyby v niektorom z dokumentov Zhotoviteľa , alebo 
oneskorením v jeho predložení, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predÍženie lehoty 
výstavby alebo uhradenie nákladov. 

2.2 Povolenia, licencie a schválenia 

Objednávateľ je povinný na žiadosť Zhotoviteľa (tam, kde to môže urobiť) poskytnúť mu 
primeranú pomoc pri: 

(a) zaopatrení výtlaekov právnych predpisov Krajiny, ktoré sa vzťahujú k zákazke, ale nie
sú bežne dostupné, a pri

(b) žiadostiach Zhotoviteľa o akékoľvek povolenia, licencie alebo schválenia, ktoré sú
požadované právnymi predpismi Krajiny:

(i) ktoré si má Zhotoviteľ zaobstarať podľa podelánku 1.13 (Súhui sprévny·mz
predpismi),

(ii) pre dodávku vybavenia, vrátane preclenia na colnici a
(iii) pre vývoz zariadení Zhotoviteľa potom, eo boli odpratané zo staveniska.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si všetky povolenia, licencie a schválenia nevyhnutné na 
realizáciu diela a súvisiace s jeho odovzdaním na vlastné náklady. 

2.3 Personál Objednávateľa 

Objednávateľ bude zodpovedný za to, že zabezpečí, aby jeho pracovníci a jeho ďalší 
podzhotovitelia na stavenisku: 

(a) spolupracovali pri úsilí Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.6 (Spolupráca), a

(b) podnikali kroky podobné tým, ktoré sa vyžadujú od Zhotoviteľa podľa pododstavcov
(a), (b), a (c) podčlánku 4.8 (Bezpečnostné postupy) a podľa podčlánku 4.18 (Ochrana
životného prostredia).
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2.4 Finančné zabezpečenie Objednávateľa 

Objednávateľ je povinný predložiť do 28 dní po obdržaní žiadosti od Zhotoviteľa , primeraný 
dôkaz o tom, že vykonal príslušné finančné opatrenia/dohody ( a ich aj udržuje), ktoré mu 
umožnia zaplatiť za dielo zmluvnú cenu (tak ako bola stanovená v danom čase) v súlade s 
článkom 14 (Zmtu,méÍ eene epkltby). Ak Objednávateľ hodlá vykonať akékoľvek vecné zmeny 
vo svojich finančných opatreniach, je povinný o tom upovedomiť Zhotoviteľa a poskytnúť mu 
ich podrobný popis. 
Neaplikuje sa 

2.5 Nároky Objednávateľa 

Ak sa Objednávateľ domnieva, že má nárok na akúkoľvek platbu podľa ktoréhokoľvek článku 
týchto zmluvných podmienok, alebo inak v súvislosti so Zmluvou, a/alebo na predÍženie 
záručnej doby (lehoty na oznámenie vád), oznámi to Objednávateľ alebo Stavebný dozor, aj 
s podrobnosťami, Zhotoviteľovi. Avšak oznámenie sa nevyžaduje pre platby podľa podčlánku 
4.19 (Elektrina, voda a plyn), , alebo za ďalšie služby požadované Zhotoviteľom. 

Oznámenie sa musí odovzdať čo najskôr potom ako sa Objednávateľ dozvedel o skutočnosti či 
okolnostiach, ktoré môžu byť podnetom pre takúto požiadavku. Oznámeme týkajúce sa 
akéhokoľvek predÍženia záručnej doby sa musí odovzdať ešte pred vypršaním tejto doby. 

Podrobnosti musia špecifikovať článok alebo iný základ pre vznesenie požiadavky a musia 
obsahovať zdôvodnenie čiastky (platby) a/alebo predÍženie doby o ktorých sa Objednávateľ 
domnieva, že má na nich nárok v súvislosti so Zmluvou. Stavebný dozor musí potom postupovať 
v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia) tak, aby odsúhlasil alebo stanovil: 

(i) čiastku (ak prichádza do úvahy), ktorú by mal Zhotoviteľ zaplatiť Objednávateľovi,
a/alebo

(ii) predÍženie záručnej doby (ak prichádza do úvahy) v súlade s podčlánkom 11.3
(PredÍžeme záručnej doby).

3. STAVEBNÝ DOZOR

3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora 

Objednávateľ je povinný menovať stavebného dozora, ktorý bude vykonávať povinnosti jemu 
stanovené v Zmluve. Personál stavebného dozora musí zahrňovať dostatočne kvalifikovaných 
inžinierov a ďalších odborníkov, ktorí sú kompetentní vykonávať tieto povinnosti. 

Stavebný dozor nemá žiadnu právomoc doplňovať/meniť zmluvné dokumenty. 

Stavebný dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve, 
alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby Stavebný dozor získal súhlas 
Objednávateľa pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v 

20/85 



Zvláštnych podmienkach. Objednávateľ sa zavazuje, že neuplatní ďalšie obmedzenia právomoci 
stavebného dozora, okrem takých, ktoré budú odsúhlasené so Zhotoviteľom. 

Avšak kedykoľvek Stavebný dozor vykonáva určitú činnosť, pre ktorú sa vyžaduje súhlas 
Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa predpokladá, že Objednávateľ mu taký súhlas dal. 

Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené ináč: 

(a) kedykoľvek si Stavebný dozor plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti uvedené
v zmluvných dokumentoch alebo z nich vyplývajúce, predpokladá sa, že Stavebný
dozor koná v mene Objednávateľa;

(b) Stavebný dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo strán akýchkoľvek povinností,
záväzkov alebo zodpovednosti podľa Zmluvy; a

(c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, pokyn, upozornenie,
návrh, požiadanie, skúška alebo podobný skutok stavebného dozora (vrátane absencie
nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy,
vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, nezhodu či nesúlad.

Stavebný dozor musí získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí 
najmä podľa nasledovných podčlánkov a článku Zmluvných podmienok: 
a) podčlánok 3.2: Delegovanie právomoci stavebným dozorom;
b) podčlánok 3.5: Rozhodnutia; odsúhlasenie alebo rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti,
ktorá má vplyv na navýšenie alebo zníženie Zmluvnej ceny;
c) podčlánok 4.4: Podzhotovitelia;
d) podčlánok 4.12.: Nepredvídateľné fyzické podmienky
e) podčlánok 7.4: Skúšky
f) podčlánok 7.6: Opravné práce;
g) podčlánok 8.4: PredÍženie Lehoty výstavby;
h) podčlánok 8.8: Prerušenie prác;
i) podčlánok 8.11: PredÍžené prerušenie;
j) článok 1 O. Preberanie Diela Objednávateľom;
k) podčlánok 11.9: Protokol o vyhotovení Diela;
l) podčlánok 12.3:0ceňovanie
m) podčlánok 13 .1: Právo na Zmenu;
n) podčlánok 13.3: Postup pri Zmenách;
o) podčlánok 13.5: Predbežné sumy;
p) podčlánok 13.6: Práca za hodinové zúčtovacie sadzby;
q) podčlánok 20.1: Nároky Zhotoviteľa.

Stavebný dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich 
právomocí podľa Zmluvných podmienok v prípade vykonania akýchkoľvek úkonov, ktoré 
Stavebný dozor vykonáva podľa Zmluvy a ktoré majú alebo je predpoklad že v budúcnosti by 
mohli ma vplyv na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby. 

Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebný dozor povinný predložiť 
Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia 
Stavebného dozora a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby. 
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Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Stavebného 
dozoru sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život alebo bezpečnosť Diela, prípadne 
priľahlého majetku, Stavebný dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných 
povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce 
alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozoru nevyhnutné na to, aby 
eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru 
dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. 

Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 13 .3 Postup pri Zmenách odsúhlasí alebo rozhodne o 
úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z takéhoto pokynu a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou 
zaslanou Objednávateľovi. 

3.2 Delegovanie právomoci Stavebným dozorom 

Stavebný dozor môže z času na čas previesť povinnosti a delegovať právomoci na asistentov a 
môže takýto prevod či delegovanie taktiež odvolať. Medzi týmito asistentmi môže byť stály 
dozorca stavby a/alebo nezávislí inšpektori menovaní na preskúmavanie a/alebo odskúšanie 
súčastí technologického zariadenia a/alebo materiálov. Prevod povinností, delegovanie 
právomoci alebo ich odvolanie musí byť v písomnej forme a nenadobudne účinnosť dovtedy, 
kým obidve strany neobdržia príslušné kópie. A však, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú ináč, 
Stavebný dozor nesmie delegovať právomoc rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v súlade 
s podčlánkom 3 5 (Rozhodnutia). 

Asistenti stavebného dozora musia byť osobami s vhodnou kvalifikáciou, kompetentní pre 
vykonávanie týchto povinností a uplatňovanie právomoci, plynulo ovládajúci jazyk pre 
komunikáciu definovaný v podčlánku 1.4 (Právne predpisy a Jazyk). 

Každý asistent na ktorého boli prevedené povinnosti, alebo delegovaná právomoc, bude 
oprávnený vydávať pokyny Zhotoviteľovi len v rozsahu stanovenom takýmto poverením. Každé 
schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, upozornenie, návrh, 
žiadosť, skúška, alebo podobný krok asistenta, v súlade so spomínaným delegovaním, budú mať 
rovnaký účinok ako keby išlo o úkon stavebného dozora. A však: 

(a) akékoľvek opomenutie neschváliť prácu, technologické zariademe alebo materiály
nebude znamenať ich schválenie a preto nesmie obmedzovať právo stavebného dozora
zamietnuť takúto prácu, technologické zariadenie alebo materiály;

(b) ak Zhotoviteľ spochybňuje akékoľvek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, moze
predložiť túto záležitosť Stavebnému dozorovi, ktorý je povinný promptne potvrdiť,
zrušiť alebo zmeniť takéto rozhodnutie alebo pokyn.

3.3 Pokyny stavebného dozora 

Stavebný dozor môže (kedykoľvek) vydať Zhotoviteľovi pokyny a dodatočné alebo 
upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a 
odstránenie akýchkoľvek vád, všetko v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba 
od stavebného dozora, alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa 
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tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa použiť článok 13 (Zmeny a 
úpravy). 

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané Stavebným dozorom alebo povereným asistentom 
v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Kedykoľvek Je to možné, ich pokyny sa majú 
dodať v písomnej forme. Ak Stavebný dozor alebo poverený asistent: 

(a) vydá ústny pokyn,

(b) obdrží písomné potvrdenie pokynu od Zhotoviteľa (alebo v jeho mene) do dvoch
pracovných dní po vydaní pokynu a

( c) nereaguje vydaním písomného zamietnutia a/alebo pokynu do dvoch pracovných dní
po obdržaní spomínaného potvrdenia,

potom takéto potvrdenie predstavuje písomný pokyn stavebného dozora alebo povereného 
asistenta (podľa okolností). 

Vydanie akéhokoľvek pokynu, alebo potvrdenie akéhokoľvek ústneho pokynu Stavebného 
dozora musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 Komunikácia a 
písomne zaznamenané v príslušnom stavebnom denníku. 

3.4 Výmena stavebného dozora 

Ak Objednávateľ zamýšľa vymeniť stavebného dozora je povinný oznámiť Zhotoviteľovi, 
najneskôr 7 dní pred zamýšľaným dátumom výmeny, meno, adresu a príslušnú prax nového 
(vymeneného) stavebného dozora. 

3.5 Rozhodnutia 

Kedykoľvek tieto zmluvné podmienky predpokladajú, že pri odsúhlasovaní alebo rozhodovaní 
o nejakej záležitosti, bude Stavebný dozor postupovať v súlade s týmto podčlánkom 3.5, potom
Stavebný dozor je povinný konzultovať s obidvomi stranami a pokúsiť sa dosiahnuť zhodu. Ak
sa zhoda nedosiahne, Stavebný dozor musí urobiť spravodlivé rozhodnutie v súlade so Zmluvou,
pričom bude brať do úvahy všetky významné okolnosti.

Stavebný dozor je povinný oznámiť obidvom stranám výsledok každej dohody alebo 
rozhodnutia spolu s podporným podrobným popisom. Každá zo strán uvedie do pôsobnosti 
každú takúto dohodu alebo rozhodnutie, pokiaľ a dokedy nebudú revidované podľa článku 20 
(Požiadavky, spory a arbitráže ). 

3.6 Pravidelné pracovné rokovania 

Pracovné rokovanie ( kontrolné dni) zvoláva Stavebný dozor a musia sa konať v pravidelných 
intervaloch, najmenej raz za 14 dní a tzv. koordinačné porady stavby, najmenej raz do týždňa. 
Pracovných rokovaní sú povinní zúčastňovať sa :Predstaviteľ Zhotoviteľa , Stavebný dozor a 
Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka 
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vrátane projektanta Zhotoviteľa pre operatívne zabezpečenie riešenia projektových prác 
Zmyslom pracovných rokovaní je monitorovanie postupu prác vrátane vyhodnotenia postupu 
oproti harmonogramu prác a míľnikov (ak sú definované v podčlánku 8.3 Harmonogrm prác), 
preskúmanie prípravy následných inži111erskych činností, plánovanie a koordinácia prác 

Stavebný dozor Je povinný zaznamenať agendu týchto pracovných rokovaní a doručiť kópiu 
zápisu z rokovania všetkým Jeho účastníkom. V zápise musia byľ uvedené osoby zodpovedné za 
pridelené úlohy a určené termíny plne111a. Tieto zodpovednosti musia byľ v súlade so Zmluvou. 

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané predstaviteľom Zhotoviteľa, 
Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú p1edstavovať autorizovaný 
záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom 
prípade nenahrádzajú schválenia, potv1denia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v 
súlade s podčlánkom 1.3 Komunikácia Zmluvných podmienok 

4. ZHOTOVITEĽ

4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť dielo v súlade so Zmluvou a pokynmi stavebného 
dozora a odstrá111ť na stavebnom diele akékoľvek závady. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť technologické zariadenia a dokumentáciu Zhotoviteľa tak ako 
sú uvedené v Zmluve, všetkých svojich pracovníkov, vybavenie, spotrebovávané prostriedky 
a iné veci a služby, či už dočasného alebo trvalého charakteru, ktoré sú požadované v projektovej 
dokumentácii pre vyhotovenie, dokončenie diela a odstránenie vád. 

Zhotoviteľ bude zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operacu na 
stavenisku a všetkých metód výstavby (stavebných postupov). S výnimkou rozsahu stanoveného 
v Zmluve, Zhotoviteľ: 

(i) bude zodpovedný za všetku dokumentáciu Zhotoviteľa , dočasné dielo (práce
a konštrukcie) a taký návrh každého článku technologického zariadenia a materiálov
aký sa vyžaduje pre dodržanie zhody so Zmluvou,

(ii) nebude však 'lodpovedať 'la samotný návrh a teehnieko kvalitatívne podmienky
stavebného diela. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o opatreniach a metódach, ktoré navrhuje 
uskutočniť pre vyhotovenie stavebného diela, kedykoľvek ho o to Stavebný dozor požiada. Bez 
predchádzajúceho upozornenia stavebného dozora sa nesmie vykonať žiadna podstatná zmena 
týchto opatrení a metód. 

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) 

Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie 
zmluvných záväzkov) (ďalej len „zábezpeka na vykonanie prác") v čiastke a v menách 
uvedených v Prílohe k ponuke Obsah zábezpeky na vykonanie prác musí zodpovedať vzoru, 
ktorý je súčasťou súťažných podkladov, pokiaľ sa Strany nedohodnú mak. 
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Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí nadtť ustanoveniami § 313 a nás! 
zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Banková záruka 
musí byt' poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej 
banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením 
peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí 
peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak 
Zhotoviteľ pmušuje svoje závazky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác najneskôr v deň 
podpisu zmluvy. 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na vykonanie prác bude platná a vymáhateľná 
dovtedy kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak 
podmienky zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a Zhotoviteľ 
nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom 
vypršania záruky, potom Zhotoviteľ bude povinný predÍžiť platnosť zábezpeky na vykonanie 
prác až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené. 

Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na 
zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy 
a iné nároky, ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. 

Objednávateľ je povinný vrátiť zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom ako 
obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela. 

Ustanovenia tohto podčlánku sa primerane (okrem dôvodov uplatnenia) použijú aj na zábezpeku 
na záručné opravy dobu s tým, že platnosť a vymáhateľnosť je viazaná na čas trvama zárnčnej 
doby Lehoty vo vzťahu k predÍženiu platnosti zábezpeky sa viažu k uplynutiu záručnej doby. 
Objednávateľ je oprávnený uplatniť zábezpeku na záručné opravy len v prípadoch ak Zhotoviteľ 
neodstráni vadu Diela, pričom Objednávateľ je oprávnený uplatniť zábezpeku na záručné opravy 

4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný vymenovať svojho predstaviteľa (zástupcu) a dať mu všetky právomoci 
potrebné na to, aby mohol konať v mene Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Zhotoviteľ určí svojho 
predstaviteľa ku dňu podpisu tejto zmluvy a jeho meno oznámi Objednávateľovi. 

Pokiaľ nie je predstaviteľ Zhotoviteľa menovite uvedený v Zmluve, Zhotoviteľ je povinnjr, pred 
dátumom začatia práe, predložiť Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie meno a osobné údaje 
osoby, ktorú Zhotoviteľ navrhuje menovať za svojho predstaviteľa. Ak takýto súhlas nie je 
udelený alebo dodatočne odvolaný, alebo ak menovaná osoba nedokáže konať ako predstaviteľ 
Zhotoviteľa , potom Zhotoviteľ je poyinný podobn5"·m spôsobom predložiť meno a osobné údaje 
inej osoby vhodnej na menovanie. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť Predstaviteľa zhotoviteľa, bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa V opačnom prípade vzmká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
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zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- eur, (slovom: päťtisíc eur) za pornšenie teJto povinnosti V 
prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške IO.OOO,- eur (slovom· desaťtisíc eur) za 
každé ďalšie porušenie tejto povinnosti. 

Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povmnosti postupovať pn výmene 
kľúčových odborníkov v súlade s týmto podčlánkom. 

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej 
do sídla Zhotoviteľa . Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla 
Zhotoviteľa . 

Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozora, zrušiť menovanie 
predstaviteľa Zhotoviteľa alebo vymenovať náhradu. 

Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa má byť dočasne neprítomný na stavenisku, počas realizácie 
stavebného diela, musí sa vymenovať vhodná náhradná osoba (za podmienky predchádzajúceho 
súhlasu stavebného dozora) a Stavebný dozor musí byť informovaný o tejto skutočnosti 

Predstaviteľ Zhotoviteľa musí, v zastúpení Zhotoviteľa , prijímať pokyny podľa podčlánku 3.3 
(Pokyny stavebného dozora). 

Predstaviteľ Zhotoviteľa moze preniesť akúkoľvek právomoc, funkcie a oprávnenie na 
ktorúkoľvek kompetentnú osobu a toto poverenie môže kedykoľvek zrušiť (odvolať). Akékoľvek 
poverenie alebo jeho odvolanie nesmie byť účinné dovtedy kým Stavebný dozor neobdrží 
predchádzajúce oznámenie, podpísané predstaviteľom Zhotoviteľa , v ktorom bude táto osoba 
menovaná a kde budú uvedené právomoci, funkcie a oprávnenie, ktoré sa jej udeľujú alebo rušia. 

Predstaviteľ Zhotoviteľa a všetky tieto osoby musia plynulo ovládať jazyk pre komunikácm 
definovaný v podčlánku 1.4 (Právne predpisy a jazyk). Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo 
niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ zabezpečí počas celej 
pracovnej doby kvalifikovaného tlmočníka. 

4.4 Podzhotovitelia 

Zhotoviteľ nesmie zadať podZhotoviteľom vyhotovenie celého stavebného diela. 

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého podZhotoviteľa , jeho 
zmocnencov alebo zamestnancov, tak ako keby išlo o konanie, alebo chyby samotného 
Zhotoviteľa . Pokiaľ nie je v zvláštnych podmienkach uvedené ináč.: 

(a) nepožaduje sa, aby Zhotoviteľ obdržal súhlas pre dodávateľov materiálov alebo pre
subdodávky, ktorých podzhotovitelia sú menovaní v Zmluve;

(b) pre ďalších navrhovaných podZhotoviteľov sa musí zaopatriť predchádzajúci súhlas
stavebného dozora;
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(c) Zhotoviteľ je povinný oznámiť Stavebnému dozorovi predpokladaný dátum začatia
každej práce podZhotoviteľa najmenej 14 dní dopredu, a rovnako tak aj ako začatie
takejto práce na stavenisku;

(d) každá zmluva s podZhotoviteľom musí obsahovať ustanovenia, ktoré budú oprávňovať
Objednávateľa na to, aby požadoval prevod čiastkovej zmluvy na Objednávateľa podľa
podčlánku 4.5 (Prevod závazkov podZhotoviteľa ), ak je to použiteľné, alebo v prípade

odstúpenia podľa podčlánku 15 .2 ( Odstúpenie od zmluvy zo strany Ob1ednávateľa).

Stavebný dozor má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas v prípade, že práce Podzhotoviteťa 
nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozoru. 

4. 5 Prevod z prospechu z poddodávky

Ak záväzky podZhotoviteľa časovo presahujú dátum ukončenia príslušnej záručnej doby (lehoty 

pre oznámenie vád) a Stavebný dozor pred týmto dátumom vydá Zhotoviteľovi pokyn, aby 
previedol prínos z týchto záväzkov na Objednávateľa, potom je Zhotoviteľ povinný tak urobiť. 

Pokiaľ nie je v tomto prevode stanovené inak, nebude mať Zhotoviteľ voči Objednávateľovi 
žiadne záväzky za prácu vykonanú podZhotoviteľom potom, čo tento prevod nadobudol 
účinnosť. 

4. 6 Spolupráca

Neaplikuje sa 

4. 7 Vytyčovanie

Zhotoviteľ vytýči dielo podľa základných bodov, osí a referenčných výšok uvedených v Zmluve 
alebo oznámených Stavebným dozorom. Zhotoviteľ bude zodpovedný za správne umiestnenie 

všetkých častí stavebného diela a je povinný napraviť každú chybu v rozmiestnení, výškach 
alebo rozmeroch stavebného diela. 

a) Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy objektov a obvod Staveniska;

b) Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohianičí majetkovú luanicu trvalého,
dočasného a ročného záberu;

c) Zhotoviteľ počas realizácie je povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a
jej odsúhlasenými Zmenami;

d) Zhotoviteľ je povinný na začiatku a na konci trasy stavby prispôsobiť smerové
vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel.
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Zhotoviteľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na overenie presnosti týchto špecifikovaných 
alebo oznámených referenčných položiek predtým, než ich použije. 

Na pokyn Stavebného dozora Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú 
hranicu trvalého a dočasného záberu. Zhotoviteľ počas realizácie dodrží majetkovú hrarncu danú 
Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami. 

Zhotoviteľ pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohh ohroziť jednotlivé 
podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektncké 
vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí 
písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich 
lokahzácm/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom 
rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. 

4. 8 Bezpečnostné postupy

Zhotoviteľ je povinný: 

(a) dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy,

(b) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na stavenisku,

(c) vynakladať primerané úsilie na to, aby na stavenisku neboli zbytočné prekážky a tak
sa zabránilo ohrozeniu týchto osôb,

(d) zabezpečiť oplotenie, osvetlenie, ochranu a stráženie stavebného diela, až do jeho
dokončenia a prebratia podľa článku 10 (Preberanie stavby Ob1ednávateľom),

(e) zabezpečiť všetky dočasné objekty (vrátane ciest, chodníkov, zábradlí a plotov), ktoré
môžu byt' potrebné (z titulu realizácie stavby) pre užívanie a ochranu verejnosti,
vlastníkov a nájomcov priľahlých pozemkov.

4.9 Zabezpečenie kvality 

Zhotoviteľ je povinný zaviesť systém zabezpečenia kvality, čím bude demonštrovať súlad 
s požiadavkami Zmluvy. Systém musí zodpovedať podrobnostiam uvedeným v Zmluve. 
Stavebný dozor bude oprávnený preskúmať akýkoľvek aspekt systému. 

Podrobnosti všetkých postupov a dokumenty o zhode sa musia kvôli mformácii odovzdať 
Stavebnému dozorovi predtým než začne každá z projektových a realizačných fáz stavby. Keď 

sa pre stavebného dozora vydáva akýkoľvek dokument technickej povahy, musí byt' na tomto 
dokumente uvedený dôkaz o predchádzajúcom schválení samotným Zhotoviteľom. 

Súlad so systémom zabezpečenia kvality nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej z jeho povinnosti alebo 
zodpovednosti podľa Zmluvy. 
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4.10 Údaje o stavenisku 

Objednávateľ ešte pred základným dátumom je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi pre jeho 
informáciu všetky dôležité údaje, ktoré má k dispozícii o hydrologických a geologických 
pomeroch na stavenisku, vrátane ekologických hľadísk. 

Objednávateľ dá podobným spôsobom k dispozícii Zhotoviteľovi i všetky údaje, ktoré získa po 
základnom dátume. Zhotoviteľ je zodpovedný za interpretáciu všetkých týchto údajov. 

Do tej miery, do akej Je to možné (vzhľadom na náklady a čas), sa predpokladá, že Zhotoviteľ 
obdržal všetky potrebné informácie ohľadom rizík, nepredvídateľných udalostí a ďalších 
okolností, ktoré môžu ovplyvniť jeho ponuku alebo dielo. Rovnako sa predpokladá, že 
Zhotoviteľ prehliadol a preskúmal stavenisko, jeho okolie, vyššie uvedené údaje a ďalšie 
dostupné informácie a bol uspokojený ešte pred predložením ponuky, pokiaľ ide o všetky 
závažné záležitosti, vrátane (bez obmedzenia): 

(a) tvaru a charakteristiky staveniska, vrátane geologických pomerov ,

(b) hydrologických a klimatických podmienok,

( c) rozsahu a druhu prác a vybavenia potrebného pre realizáciu a dokončenie diela a pre
odstránenie všetkých vád,

(d) právnych predpisov, postupov a pracovnej praxi v krajine, a

( e) požiadaviek Zhotoviteľa na prístup, ubytovanie, zariadenia Zhotoviteľa , 
zamestnancov, energiu, dopravu, vodu a ďalšie služby. 

Má sa za to, že údaJe o Stavenisku podľa tohto podčlánku sú akékoľvek údaJe uvedené v Zmluve 
a ostatné verejne dostupné údaje." 

4.11 Primeranosť akceptovanej zmluvnej ceny 

Bude sa mať za to, že Zhotoviteľ: 

(a) bol uspokojený, pokiaľ ide o správnosť a primeranosť akceptovanej zmluvnej ceny, a

(b) navrhol akceptovanú zmluvnú cenu stavby na základe údajov, interpretácií,
potrebných informácií, prehliadok, skúšok a uspokojenia vo všetkých dôležitých
záležitostiach, o ktorých sa hovorí v podčlánku 4.10 (Údaje o stavenisku).

Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokrýva akceptovaná zmluvná cena stavby všetky 
záväzky Zhotoviteľa podľa Zmluvy (vrátane cien, ak existujú) a všetky veci potrebné pre 
správne vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie všetkých vád a vyčistenie staveniska 
a uvedenie staveniska do pôvodného stavu (vrátane prípadných terénnych úprav). 

Pri príprave ponuky a ocenení Diela Zhotoviteľ zohľadnil všetky náklady na odborné 
vyhotovenie realizačných a projektových prác, matenály, zariadenia Zhotoviteľa, vybavenia a 
technologické zariadenia odôvodnene potrebné pre vyhotovenie Diela, tak ako je požadované 
Zmluvou bez ohľadu na skutočnosť či tieto sú alebo nie sú výslovne uvedené, ako aj všetky 
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úlohy, záväzky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré požaduje Zmluva od Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
si pred ocenením Diela a uzatvorením Zmluvy o Dielo preštudoval všetky dokumenty v 
Súťažných podkladoch Objednávateľa, dôkladne sa oboznámil s detailným popisom 
vykonávaných prác a so spôsobom realizácie a so všetkými požiadavkami Zmluvy a 
požiadavkami na vykonanie všetkých prác tak, aby Dielo bolo dokončené v každom ohľade v 
súlade so Zmluvou. 

Zhotoviteľ pred uzatvorením Zmluvy o Dielo zohľadnil všetky požiadavky a povinnosti, buď 
výslovne uvedené, alebo naznačené v Súťažných podkladoch Objednávateľa v pl iameJ alebo 
nepi tam ej súv1slost1 s predmetom Diela a vhodne ich ocenil. Ceny preto zahŕl'íajú všetky priame 
a nepname náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej 
výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončeme Diela a odstránenie vád v súlade so Zmluvou 

Zhotoviteľ pi I oceňovaní zohľadnil aj primeraný zisk, režijné náklady, náklady spojené s 
kompletizačnou činnosťou, náklady na skúšky, prevádzkové vplyvy, náklady na všeobecné 
riziká ako napr. sťažené vykopávky, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, nevyhnutné 
doplňujúce prieskumy (poloaľ budú vykonávané). 

4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky 

V tomto článku „fyzické podmienky" znamenajú prírodné fyzické podmienky a umelé alebo iné 
fyzické prekážky a znečisťujúce látky, ktoré Zhotoviteľ nájde na stavenisku v priebehu realizácie 
stavby, vrátane geologických a hydrologických pomerov, s výnimkou klimatických podmienok. 

Ak sa Zhotoviteľ stretne s fyzickými podmienkami, ktoré považuje za nepredvídateľné, oznámi 
túto skutočnosť Stavebnému dozorovi ihneď ako je to možné. 

V tomto oznámení popíše fyzické podmienky tak, aby mohli byť preverené Stavebným dozorom 
a uvedie dôvody, prečo ich Zhotoviteľ považuje za nepredvídateľné. Zhotoviteľ pokračuje v 
realizácii stavby za použitia všetkých náležitých a primeraných prostriedkov, ktoré sú vhodné 
pre dané fyzické podmienky a splní všetky pokyny, ktoré mu dá Stavebný dozor. Ak pokyn 
vyvolá zmenu, použije sa článok 13 (Zmeny a úpravy). 

Ak a do tej miery, do akej sa Zhotoviteľ stretne s nepredvídateľnými fyzickými podmienkami, a 
oznámi to a vznikne mu oneskorenie a/alebo náklady spôsobené týmito podmienkami, 
Zhotoviteľ bude mať, na základe podčlánku 20.1 (Požiadavky Zhotov1teľa ), nárok na: 

(a) predÍžeme lehoty v dôsledku tohoto oneskorenia, ak je alebo bude dokončenie
oneskorené podľa podčlánku 8.4 (PredÍžeme lehoty výstavby), a

(b) úhradu všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po prijatí tohoto oznámenia a prekontrolovaní a/alebo preskúmaní týchto fyzických podmienok, 
bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia) tak, aby tieto 
záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol (i) či a pokiaľ áno, tak do akej miery boli tieto 
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fyzické podmienky nepredvídateľné, a (ii) o záležitostiach popísaných vo vyššie uvedených 
pododstavcoch (a) a (b) v súvislosti s touto mierou. 

A však predtým, ako budú definitívne odsúhlasené alebo určené dodatočné náklady podľa 
pododstavca (ii), môže Stavebný dozor tiež preveriť či sú mé fyzické podmienky v podobných 

častiach stavby (ak existujú) priaznivejšie než mohli byť primerane predvídané v dobe, keď 
Zhotoviteľ predkladal ponuku. Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejšie 
podmienky, môže Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), aby 
odsúhlasil alebo rozhodol o znížení nákladov, ktoré vznikli v dôsledku týchto podmienok, ktoré 
môžu byť (ako odpočty) zahrnuté do zmluvnej ceny a do potvrdenia faktúry. Avšak čistý efekt 
všetkých úprav podľa pod odstavca (b) a všetkých týchto znížení za všetky fyzické podmienky 
zistené v podobných častiach stavby, nepovedie k celkovému zníženiu zmluvnej ceny. 

Stavebný dozor môže zobrať do úvahy akýkoľvek dôkaz o fyzických podmienkach 
predvídateľných Zhotoviteľom pri podaní ponuky, ktorý môže byť predložený Zhotoviteľom, ale 
nebude žiadnym takým dôkazom viazaný. 

4.13 Prístupové práva a zariadenia Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ ponesie všetky náklady a poplatky za zvláštne a/alebo dočasné prístupové práva, 
ktoré potrebuje, vrátane tých, ktoré sa týkajú prístupu na stavenisko. Zhotoviteľ tiež získa na 

svoje riziko a náklady všetky ďalšie technické zariadenia mimo staveniska, ktoré môže 
potrebovať pre účely stavby. 

Po dokončení prác Zhotoviteľ uvedie územie do pôvodného stavu bez nároku na úhradu 
nákladov s tým súvisiacich a bez spôsobenia škôd Objednávateľov1, pdpadne tretím osobám. 

4.14 Zamedzenie prekážkam 

Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať: 

(a) pohodlie verejnosti alebo

(b) prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov, bez ohľadu na to, či sú verejné alebo
vo vlastníctve Objednávateľa, alebo iných osôb.

Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa a zabezpečí, aby mu nevznikla škoda v prípade dôsledkov 
takéhoto zbytočného alebo nevhodného obmedzovania. 

4.15 Prístupové cesty 

Bude sa mať za to, že Zhotoviteľ bol uspokojený, pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť 

prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo 
poškodeniu všetkých ciest alebo mostov v dôsledku dopravy Zhotoviteľa alebo jeho 

zamestnancov. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných vozidiel a trás na základe dojednania 
stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami. 

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak: 
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(a) Zhotoviteľ bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedný za údržbu, ktorá
môže byť požadovaná preto, lebo používa prístupové cesty,

(b) Zhotoviteľ poskytne všetky potrebné značky alebo smerovky na prístupových cestách
a získa všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi na to aby
mohol používať cesty, značky a smerovky,

(c) Objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne požiadavky, ktoré môžu vzniknúť
v dôsledku používania prístupových ciest, a

(d) Objednávateľ neručí za vhodnosť ani dostupnosť určitých prístupových ciest, a

(e) náklady spôsobené nevhodnosťou alebo nedostupnosťou prístupových ciest (pre
používanie) požadovaných Zhotoviteľom bude znášať Zhotoviteľ.

Za zariaderne, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek obchádzkových ciest potrebných počas 
realizácie Diela bude zodpovedný Zhotoviteľ. Pred začatím prác Zhotoviteľ pripraví a predloží 
Stavebnému dozorovi dokumentácm skutočného stavu(pasport) každej prístupovej cesty 
Zhotoviteľ taktiež pripiaví pasportizáciu nehnuteľnosti, ktoré ležia v blízkosti prístupových ciest 
alebo v blízkosti staveniska a ktoré by mohh byť stavebnou čmnosťou Zhotoviteľa poškodené 
alebo ohrozené. Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom sa za účastí 
Stavebného dozora, Zhotoviteľa a správcov/majiteľov určí prípadné poškodenie prístupových 

ciest a pnľahlých nehnuteľností ako aJ potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného 
stavu. 

4.16 Preprava vybavenia 

Pokiaľ nie je v Zvláštnych podmienkach uvedené inak: 

(a) Zhotoviteľ oznámi Stavebnému dozorovi najmenej 14 dní pred dátumom, kedy bude
na stavenisko dodané nejaké technologické zariadenie alebo významnejšia položka
iného vybavenia,

(b) Zhotoviteľ bude zodpovedný za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie,
skladovanie a ochranu všetkého vybavenia a ďalších vecí vyžadovaných pre stavbu, a

(c) Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa a zabezpečí, aby mu nevznikla škoda následkom
poškodenia, spôsobeného prepravou vybavenia a prerokuje a zaplatí všetky
požiadavky (škody), ktoré vznikli jeho prepravou.

4.17 Zariadenie Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky svoje zariadenia. Keď budú dopravené na stavenisko, 

bude sa mať za to, že výhradným účelom zariadenia Zhotoviteľa je realizácia stavby. Zhotoviteľ 
neodstráni zo staveniska žiadne svoje významnejšie zariadenie bez súhlasu stavebného dozoru. 
Jedinou výnimkou je, že súhlas sa nebude vyžadovať pre vozidlá dopravujúce zariadenie alebo 
personál Zhotoviteľa zo staveniska. 

4.18 Ochrana životného prostredia 

Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (ako na stavenisku 
aj mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, 
hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti. 
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Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia, spôsobené jeho činnosťou nepresiahli 
hodnoty stanovené v technicko-kvalitatívnych podmienkach, ani hodnoty predpísané 
zodpovedajúcimi právnymi predpismi. 

Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na Stavenisku 
ako aJ mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, 
hlukom a ďalšími následkami Jeho činnosti. 

Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové odtoky a odtoky odpadových vôd spôsobené Jeho 
činnosťou nepresiahli hodnoty stanovené zodpovedajúcimi Právnymi predpismi. 

Práce súvisiace najmä s narušením alebo uzatvorením existujúcich pozemných komunikácií, v 
blízkosti systémov zásobovania pitnou vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí je 
Zhotoviteľ povinný oznámiť Stavebnému dozorovi minimálne 5 dní pred navrhovaným 
začiatkom týchto prác V oznámení Zhotoviteľ uvedie všetky podrobnosti o prácach, detailný 
harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň 
pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s pod článkom 1.13 (Súlad s 
Právnymi predpismi). 

4.19 Elektrina, voda a plyn 

Zhotoviteľ bude, okrem prípadov uvedených ďalej, zodpovedný za zabezpečenie energie, vody a 
ďalších služieb, ktoré bude potrebovať. 

Zhotoviteľ bude oprávnený používať pre účely stavby tie zdroje elektrickej energie, vody, plynu 
a ďalších služieb, ktoré sú k dispozícií na stavenisku a ktorých podrobnosti a ceny sú uvedené v 
technicko-kvalitatívnych podmienkach. Zhotoviteľ poskytne na vlastné náklady a riziko všetky 
prístroje potrebné pre používanie týchto služieb a pre meranie spotrebovaného množstva. 

Spotrebované množstvá a splatné čiastky (v týchto cenách) za tieto služby budú odsúhlasené 
alebo o nich rozhodne Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 2 5 (Požiadavky Objednávateľa) a 
podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia). Zhotoviteľ zaplatí tieto čiastky Objednávateľovi alebo 
vlastníkovi/ správcovi, podľa toho kto je odberateľom, na základe faktúry. 

V prípade, že sa v Zmluve uvádzaJú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich 
napojenia na inžinie, ske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ 
nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete. 

4.20 Zariadenia a materiál poskytované Objednávateľom 

Objednávateľ poskytne svoje za-riadenia (ak nejaké má) pre pouzrvanie Zhotoviteľovi pri 
realizácii stavby Y súlade s podrobnosťami, ustanoYeniami a cenami 1:1vedenými v technicko 
kYalitatívnyeh podmienkach. Pokiaľ nie je Y techmeko kvalitatí11nych podmienkach stanovené 
inalt 

(a) Objednávateľ bude zodpovedný za svoje zariadenia, okrem prípadu, keď
(b) Zhotoviteľ bude zodpovedný .za každú položku .zariadenia Objednávateľa, pokiaľ

s ňou manipuluje, riadi ju, ovláda alebo ju kontroluje personál Zhotoviteľa .
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n , v , l , v 

l E • t , i. ,1 , i. , i.� 
v. • • ,1 , rnmerane mnozstva a sp atne c1ast cy pn yc11to uveuenyc11 cenac117 za pouz1t1e zar1auem 

Objednávateľa odsúhlasí, alebo o nich rozhodne Stavebný dozor v súlade s podčlánkami 2.5 
(_Požiadavky Objedmivatela) a 3.5 (Rozŕwdnutla). Zhotoviteľ zaplatí tieto čiastky 
Objednávateľovi. 

Objednávateľ zadarmo poskytne „vlastné materiály" Eak nejaké má) v súlade s podrobnosťami 
uveden_ými v technicko kvalitatívnych podmienkach. Objednávateľ na vlastné riziko a náklady 
dodá tieto materiály v čase a na miesto uvedené v Zmluve. Zhotoviteľ ich potom vizuálne 
prekontroluje a ihned' oznámi Stavebnému dozorovi nedostatok, vadu alebo poškodenie týchto 
materiálov. Pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak, Objednávateľ okamžite odstráni oznámený 
nedostatok, vadu alebo poškodenie. 

Po tejto vizuálnej kontrole prejdú „vlastné materiály" do starostlivosti, správy a pod kontrolu 
Zhotoviteľa . Zhotoviteľova povinnosť preverenia, starostlivosti, správy a kontroly nezbavuje 
Objednávateľa zodpovednosti za akýkoľvek nedostatok, vadu alebo poškodeme, ktoré nie je 
zjavné pri vizuálnej kontrole. 

Neaplikuje sa 

4.21 Správy o postupe prác 

Pokiaľ me je v Zvláštnych podmienkach uvedené inak, pripraví Zhotoviteľ mesačne správy o 
postupe prác a predloží ich Stavebnému dozorovi v šiestich kópiách. Zhotoviteľ mesačne 
pripraví správu o postupe prác a plnení harmonogramu prác, vrátane plnení časových a 
finančných míľnikov a predloží ju Stavebnému dozorovi v 2 kópiach v písomnej forme a v 
jednej kópii v elektronickej forme na CD alebo DVD nosiči a Objednávateľovi v 4 kópiach v 
písomnej forme a v 1 kópii v elektronickej forme na CD alebo DVD nosiči. Prvá správa bude 
pokrývať obdobie do konca prvého kalendárneho mesiaca po dátume začatia prác. Potom budú 
správy predkladané mesačne vždy do 7 dní po skončení obdobia, ktorého sa týkajú. 

Správy budú predkladané do tej doby, pokiaľ Zhotoviteľ neskončí všetky práce, o ktorých je 
známe, že doteraz chýbajú k dátumu dokončenia uvedenom v Preberacom protokole. 

Každá správa bude obsahovať: 

(a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane všetkých štádií projektových prác
(ak existujú), dokumentáciu Zhotoviteľa , obstarávanie, V)'robu, dodávku na
stavenisko, v_ýstavbu, montáž a skúšanie a tiež bude zahŕňať tieto štádia pre všetky
práce vykonané menovan_ými podZhotoviteťmi (ako sú definovaní v článku 5
(,Menovaní podzhofowtelza)) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu
projektových prác, Dokumentácie Zhotov1teľa, vydania povolení/rozhodnutí, všetkých
štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania,
výroby, dodávky na Stavemsko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do
prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie vád,

(b) fotografie dokumentujúce stav výroby a vývoj na stavenisku, vrátane podrobnej
fotodokumentácie zakrývaných častí diela pred ich zakrytím,

(c) pri výrobe každej dôležitej položky technologického zariadenia a materiálov meno
výrobcu, miesto výroby, percentuálny stav a skutočné alebo očakávané údaje o:
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(i) začatí výroby,

(ii) kontrolách Zhotoviteľa ,

(iii) skúškach, a

(iv) nakládke a dodaní na stavenisko,

( d) podrobnosti popísané v pod článku 6.1 O (Záznamy o zamestnancoch a zanademach
Zhotoviteľa),

(e) kópie dokumentov o zabezpečení kvality, výsledky skúšok a certifikáty materiálov,

(f) zoznam požiadaviek podľa podčlánku 2.5 (Požiadavky Ob;ednávateľa) a požiadaviek
predložených podľa podčlánku 20 1 (Požiadavky Zhotoviteľa ),

(g) bezpečnostné štatistiky, vrátane podrobností o akýchkoľvek nebezpečných nehodách a
činnostiach, ktoré sa vzťahujú k životnému prostrediu a verejnosti, a

(h) porovnanie skutočného a plánovaného postupu s podrobnosťami o všetkých
udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť dokončenie v súlade so
Zmluvou a o opatreniach, ktoré sú (alebo budú) prijaté na prekonanie oneskorenia.

4.22 Zabezpečenie staveniska 

Pokiaľ nie je uvedené v Zvláštnych podmienkach inak: 

(a) Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať prístup na
stavenisko, a

(b) povolané osoby sa musia obmedziť na personál Zhotoviteľa a personál Objednávateľa
a všetok ďalší personál, oznámený Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Stavebným
dozorom ako oprávnený personál ďalších Zhotoviteľov Objednávateľa na stavenisku.

4.23 Činnosť Zhotoviteľa na stavenisku 

Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie pnestory, ktoré môže 
Zhotoviteľ získať, a ktoré Stavebný dozor odsúhlasí ako pracovné priestory. Zhotoviteľ 
podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie a personál Zhotoviteľa zostali na 
stavenisku a v týchto ďalších priestoroch a aby nezaberal priľahlé pozemky. 

Počas doby vykonávama prác sa Zhotoviteľ postará o to, aby na stavenisku neboli žiadne 
zbytočné prekážky a zabezpečí skladovanie, rozmiestnenie alebo odstránenie všetkých zariadení 
Zhotoviteľa alebo prebytočného materiálu. Zhotoviteľ vyčistí stavenisko a odstráni z neho 
všetok odpad, suť, a dočasné zariadenia, ktoré už ďalej nie sú potrebné. 

K termínu vydania Preberacieho protokolu Zhotoviteľ vyčistí tú časť stavemska a stavby, na 
ktoré sa preberací protokol vzťahuje, a odstráni z nich všetky zariadenia Zhotoviteľa , 
prebytočný materiál, sutiny, odpad a dočasné konštrukcie. Zhotoviteľ zanechá túto časť 
staveniska a stavby čistú a bezpečnú. A však Zhotoviteľ môže počas záručnej doby ponechať na 
stavenisku také vybavenie, ktoré je pre neho potrebné na splnenie záväzkov na základe Zmluvy. 

Žiadne dôležité činnosti, najmá narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti 
systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžimerskych sietí ,nesmú byť vykonávané 
bez písomného súhlasu Stavebného dozora. Zhotoviteľ o takéto povolenie Stavebného dozora 
písomne požiada 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác Spolu so žiadosťou predloží všetky 
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podrobnosti o prácach , detailný hamonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotovtteľa, ktoré budú 
do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s 
podčlánkom 1.13 Súlad s právnymi predpismi. 

Zhotoviteľ nepoužije žiadnu časť Staveniska pre žiadny účel nesúvisiaci s vyhotovením Diela 
bez súhlasu Stavebného dozora. 

4.24 Nálezy na stavenisku 

Všetky fosílie, mince, cenné alebo starožitné predmety a objekty, a iné pozostatky alebo 
predmety geologicky a archeologicky zaujímavé nájdené na stavenisku budú odovzdané do 
starostlivosti a právomoci Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať primerané 
bezpečnostné opatrenia na zabránenie personálu Zhotoviteľa , alebo iným osobám, aby odstránili 
alebo poškodili niektoré z týchto nálezov. 

Zhotoviteľ po objavení takýchto nálezov ihneď podá oznámenie Stavebnému dozorovi, ktorý 
vydá pokyn ako sa s nimi má zaobchádzať Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo 
náklady, v dôsledku plnenia týchto pokynov, odovzdá Zhotoviteľ ďalšie oznámenie Stavebnému 
dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (Požiadavky Zhotovzteľa) na: 

(a) predÍženie lehoty za každé takéto oneskorenie ak dokončenie je alebo bude
oneskorené podľa podčlánku 8.4 (PredÍžeme lehoty výstavby), a

(b) úhradu všetkých vzniknutých nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohto ďalšieho oznámenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 
3.5 (Rozhodnutza), tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 

Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z z o ochrane pamiatkového fondu v 
znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povmný uzaviieť zmluvu s právmckou alebo fyzickou 
osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR, na vykonanie 
záchranného archeologického výskumu. Zhotoviteľ má taktiež ihneď o archeologickom náleze 
povmnosť informovať príslušný pamiatkový úrad. 

Zhotoviteľ, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečí záchranný archeologický výskum 
archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavemsku tak, aby čo naJmeneJ 
ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele. 

4.25 Existujúce inžinierske siete a objekty 

Zhotoviteľ Je pred začatím výkopových prác alebo mých prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé 
podzemné a nadzemné vede111a, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické 
vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí, 
ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté. Pred začatím prác Zhotoviteľ písomne požiada 
vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýče111e a v prípade 
podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je naviac 
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povinný overiť si u sp1ávcov existenciu prípadných inžmierskych sietí položených v období po 
dokončení Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). 
Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, 
kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobené ním alebo Jeho Podzhotoviteľm1 
počas výkonu p1ác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť a to uvedením do 
pôvodného stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa do doby určenej na ich 
odstráneme a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstránení všetkých 
škôd. 
Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžimerskymi sieťami na základe 
informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke 
zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preložeme alebo 
znovuzriademe existujúcich sietí. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať na dodatočné náklady 
a/alebo predÍženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými 
informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach. 
V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí sa postupuje v súlade s podčlánkom 
4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky alebo 13 3 Postup pn Zmenách 

4.26 Stavebný denník 

Zhotoviteľ je povmný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník a uschovávať ho 
vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo, alebo pre jeho 
jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebného dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti 
týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela 

Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, 
oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komumkácia musí byt' realizovaná v zmysle 
ustanovení podčlánku 1.3 Komunikácia a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu 
platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov. 

5. MElVOVA1VÍ PODZHOTO VTJ'ELL4

5.1 Definícitl „men8Vtlnéh8p8dZh8t8Y.itel'tl" 

,,Menovaný podZhotovitel'" v Zmh:tve ozna6uje podZhotoviteľa: 

(a) ktorý je ako menovaný podZhotoviteľ uvedený v Zmluve, alebo

(b) o ktorom dá Stavebný dozor pokyn Zhotoviteľovi podľa 6Iánku 13 (Zmeny· tJ úprevy),
aby ho zamestnal ako podZhotoviteľa .

5.2 NámietkypP8ti men8wmiu 

Zhotoviteľ nebude povinný zamestnať menovaného podZhotoviteľa , proti ktorému vznesie 
odôvodnenú námietku prostredníetvom oznámenia Stavebnému dozorovi, najrýehlejšie ako je to 
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možné, s uvedením podpomýeh argumentov. Námietka bude odôvodnená, pokiaľ bude vyplývať 
(okrem iného) z nasledujúoioh náležitostí, iba ak by Objednávateľ súhlasil s tým, že odškodní 
Zhotoviteľa za následky tejto veei: 

(a) existujú dôvody domnievať sa, že podZhotov1teľ nemá dostatok skúseností, zdrojov
alebo nieje dostatoene finanene zabezpeeený;

(b) v zmluve o poddodávke nie je uyedené, že menovaný podZhotoviteľ odškodní
Zhotoviteľa za následky nedbalosti, alebo nesprávneho používania vybavenia
menovaným podZhotoviteľom, jeho zmooneneami a zamestnaneami; alebo

(e) zmluva o poddodávke neuvádza, že pri práoi, ktorá je predmetom poddodávky
(vrátane praj ektovej dokumentácie, ak sa ho to týka), menovaný podZhotoviteľ :

(i) sa zaviaže Zhotoviteľovi k prevzatiu takýeh povinností a záväzkov, aby to
Zhotoviteľovi umožň.ovale plniť jeho povinnosti a záväzky podľa Zmluvy, a

(ii) odškodní Zhotoviteľa za všetky povinnosti a závázky podľa Zmluvy alebo

v súvislosti s ň.ou a za následky toho, že podZhotoviteľ nedodržiaval tieto
povinnosti a neplnil záväzky.

5.3 Platby menBvaným p8dZhBHJv#el'Bm 

Zhotoviteľ zaplatí menovanému podZhotoviteľovi eiastky, o ktorýeh Stavebný dozor potvrdí že 
sú v súlade so zmluyou s podZhotoviteľom Tieto eiastky plus ďalšie poplatky budú zahrnuté 
v eene diela podľa odstavea (b) podelánku 13.5 (PredbežHé čuistky), okrem toho, eo je uvedené 
v podelánku 5 4 (Preukázame platieb) 

5. 4 Preu!ui-wnie platieb

Pred vydaním potvrdenia faktúry, ktoré zahrň.uje aj eiastku splatnú menovanému 
podZhotoviteľovi, Stavebný dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ poskytol primeraný dôkaz 
o tom, že menovaný podZhotoviteľ obdržal všetky eiastky- splatné podľa predehádzajúeieh
potvrdení faktúr, mínus aplikovateľné odpoety za zádržné alebo iné. Pokiaľ Zhotoviteľ :

a) neposkytne Stavebnému dozorovi tento primeraný dôkaz, alebo

(') d' ' C b ' d 
' 1 " '

1 ' h v ' d� d 1 ne a p1somne otave nemu ozorov1 uspo�=oj1ve vysvet eme to o, ze Je o ovo nene 
oprávnený neposkytnúť alebo odmietnuť platbu týehto eiastok, a 

(ii) nedá Stavebnému dozorovi primeraný dôkaz o tom, že menovanému
podZhotoviteľovi bol oznámený Zhotoviteľov nárok,

potom Objednávateľ môže (podľa vlastného uváženia) zaplatiť priamo menovanému 
podZhotoviteľovi easť, alebo všetky tieto eiastky, pre ktoré bolo už skôr vydané potvrdenie 
(mínus aplikovateľné odpoety), a sú splatné menovanému podZhotoviteľovi a ku ktorým 
Zhotoviteľ nepredložil dôkaz, predpísaný vo vyššie uvedených odstavoooh (a) a (b). Zhotoviteľ 
potom spätne zaplatí Objednávateľovi eiastku, ktorá bola menovanému podZhotoviteľ01A 
vyplatená priamo Objednávateľom. 
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Článok sa neuplatňuje 

6. TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÉ SILY

6.1 Najímanie technického personálu a pracovných síl 

Ak nie je v technicko-kvalitatívnych podmienkach uvedené iné, zariadi Zhotoviteľ nábor 
technického personálu a pracovných síl, miestnych alebo iných, a ich vyplácanie, ubytovanie 
stravovanie a dopravu. 

6.2 Mzdové tarify a pracovné podmienky 

Zhotoviteľ bude vyplácať mzdové tarify a dodržiavať pracovné podmienky, ktoré nie sú horšie 
ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetví, v ktorom sa vykonáva práca. Ak nie sú 
aplikovateľné žiadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotoviteľ platiť mzdové tarify 
a dodržiavať podmienky, ktoré nie sú horšie než všeobecná úroveň miezd a podmienok, ktoré 
dodržujú miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetví, ako je odbor 
alebo odvetvie Zhotoviteľa . 

6.3 Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom 

Zhotoviteľ nebude robiť nábor, ani sa nebude pokúšať robiť nábor technického personálu 
a pracovných síl medzi zamestnancami Objednávateľa a/alebo Stavebného dozora. 

6.4 Pracovné právo 

Zhotoviteľ sa bude riadiť pracovným právom, ktoré sa dá aplikovať na jeho zamestnancov, 
vrátane právnych predpisov týkajúcich sa ich zamestnanosti, ochrany zdravia, bezpečnosti, 
sociálneho zabezpečenia, imigrácie a emigrácie a zaistí im všetky ich zákonné práva. 

Zhotoviteľ bude od svojich zamestnancov vyžadovať, aby dodržiavali všetky príslušné právne 
predpisy, vrátane predpisov týkajúcich sa bezpečnosti pri práci. 

6. 5 Pracovná doba

Na stavenisku sa nebude vykonávať žiadna práca v miestne uznaných dňoch pracovného pokoja 
ani mimo normálnu pracovnú dobu uvedenú v Prílohe k ponuke, iba ak by 

(a) v Zmluve bolo uvedené iné;

(b) dal k tomu súhlas Stavebný dozor, alebo

(c) práca bola nevyhnutná alebo nutná k ochrane života alebo majetku alebo pre
bezpečnosť stavebného diela; v týchto prípadoch to Zhotoviteľ dá okamžite vedieť
Stavebnému dozorovi.
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6. 6 Zariadenia pre technický personál a pracovné sily

Ak nie je v technicko-kvalitatívnych podmienkach uvedené inak, Zhotoviteľ je povinný 
poskytnúť a udržiavať všetky potrebné ubytovacie a sociálne zariadenia pre svojich 
zamestnancov. Zhotoviteľ tiež poskytne zariadenia pre zamestnaneov Objednávateľa, ako je 
uvedené v teehnieko kvalitatívnyeh podmienkaeh. 

Zhotoviteľ nedovolí nikomu zo svojich zamestnancov, aby mali dočasné alebo trvalé ubytovanie 
v objektoch tvoriacich súčasť Trvalého diela. 

6. 7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Och1 anu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povmný vykonávať v súlade s účinnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Zhotoviteľ pred Dátumom začatia prác predloží Stavebnému dozoru príslušným úradom 
odsúhlasený „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" s náležitosťami v tozsahu podľa 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na Stavenisko v znení neskorších predpisov. 

V prípade ak Zhotoviteľ pred Dátumom začatia prác nepredloží Stavebnému dozoru príslušným 
úradom odsúhlasený „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" nemôže vykonávať stavebné 
práce na Diele. V takomto prípade taktiež vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 5.000,- eur, (slovom: paťtisíc eur) za poruše111e teJto povinnosti. V prípade 
porušenia povinnosti postupovať podľa Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo 5.000,- em, (slovom päťtisíc eur) 
za každé porušenie tejto povinnosti. 

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačneJ faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa . Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa 
jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa . 

Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti postupovať v súlade s týmto 
podčlánkom. 

Zhotoviteľ je povinný vždy vykonať všetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpečnosti 
svojich zamestnancov. V spolupráci s miestnymi zdravotníckymi orgánmi Zhotoviteľ zaistí, aby 

bol na stavenisku a vo všetkých ubytovacích zariadeniach zamestnancov Zhotoviteľa 
a Objednávateľa vždy k dispozícii zdravotnícky personál, zariadenie prvej pomoci, ošetrovňa 

a záchranná služba a aby boli vykonané vhodné opatrenia pre nutné sociálne a hygienické 
požiadavky a pre prevenciu epidémií. 

Zhotoviteľ menuje na stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za dodržiavanie 

bezpečnosti a ochrany pred nehodami. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť 
a právomoc vydávať pokyny a prijímať ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd. V priebehu 

celej realizácie stavebného diela bude Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre 
výkon svojej zodpovednosti a právomoci požadovať. 
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Zhotoviteľ pošle Stavebnému dozorovi podrobnosti o každej nehode čo najrýchlejšie po tom, 
ako k nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa ochrany 

zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ako to bude Stavebný 
dozor odôvodnene požadovať. 

6.8 Dozor Zhotoviteľa 

V priebehu celej realizácie stavby a tak dlho po nej, ako to bude Stavebný dozor odôvodnene 

pokladať za nutné pre splnenie povinností Zhotoviteľa , zabezpečí Zhotoviteľ potrebný dozor pre 

plánovanie, zaistenie, riadenie, inšpekciu a skúšanie prác. 

Dozor bude vykonávaný dostatočným počtom osôb, so zodpovedajúcou znalosťou 

komumkačného jazyka ( definovaného v podčlánku 1.4 (Právne predpisy a jazyk) a znalosťou 

činností, ktoré majú byť vykonané (vrátane požadovaných metód a techník, rizík, ktoré 
pravdepodobne môžu nastať a metód ochrany pred nehodami) pre uspokojivú a bezpečnú 

výstavbu diela. 

Pnmeianá časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského 

Jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ Je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet 
spôsobilých tlmočníkov počas celej pracovnej doby 

6.9 Zamestnanci Zhotoviteľa 

Zamestnanci Zhotoviteľa budú vo svojom remesle alebo povolaní primerane kvalifikovaní, 

vyškolení a skúsení. Stavebný dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ odvolal (alebo inicioval 
odvolanie) akúkoľvek osobu zamestnanú na stavenisku alebo na stavbe, vrátane predstaviteľa 

Zhotoviteľa , pokiaľ sa ho to týka, ktorá· 

(a) trvalo koná nesprávne alebo je nedbanlivá,

(b) plní svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

(c) neplní niektoré ustanovenia Zmluvy, alebo

(d) sa trvalo chová tak, že to ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu životného

prostredia.

Ak je to potrebné, Zhotoviteľ potom menuje (alebo iniciuje menovanie) vhodnej náhradnej 

osoby. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť osobu stavbyvedúceho , bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade vzniká Objednávateľovi ná10k na zaplate111e 

zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- eur, (slovom: paťtisíc eur) za pmušenie tejto povmnosti. V 
prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa vz111ká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške l 0.000,- eur (slovom desaťtisíc eur) za 

každé ďalšie porušenie tejto povinnosti 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti postupovať pri výmene 

kľúčových odborníkov v súlade s týmto podčlánkom. 
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Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačneJ faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa Jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Pri výmene stavbyvedúceho sa postupuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a teda 
stavbyvedúci musí predstavovať kapacity Zhotoviteľa a/alebo osoby podľa§ 28 ods. 2 zákona. 

6.10 Záznamy o zamestnancoch a zariadeniach Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi podrobné údaje o počte svojich 
pracovníkov v každej triede a počte každého z typov zariadenia Zhotoviteľa na stavenisku. 
Podrobné údaje sa budú odovzdávať každý kalendárny mesiac vo forme schválenej Stavebným 
dozorom, pokiaľ Zhotoviteľ nedokončí všetky práce, o ktorých je známe, že k dátumu 
dokončenia uvedenom v Protokole o prebratí prác doposiaľ chýbajú. 

V prípade potreby, Stavebný dozor môže požadovať predkladame podrobných údajov o počte 
Zhotoviteľovho personálu a Zariadení denne alebo týždenne v stavebnom denníku 

6.11 Nevhodné správanie 

Zhotoviteľ je povinný po celú dobu prijímať zodpovedajúce opatrenia pre prevenciu každého 
nezákonného, výtržníckeho alebo nedisciplinovaného správania svojich zamestnancov a pre 
zaistenie pokoja a ochrany osôb a majetku na stavenisku a v jeho okolí. 

7. TECHNOLOGICKÉ
POSTUPY

ZARIADENIA, MATERIÁLY A PRACOVNÉ 

7.1 Spôsob vykonávania prác 

Zhotoviteľ je povinný vyrobiť alebo obstarať technologické zariadenia a materiál a ďalej 
vykonávať práce 

(a) spôsobom uvedeným v Zmluve (ak je uvedený),

(b) odborne a dôkladne, v súlade s uznávanou dobrou praxou, a

(c) za pomoci patrične vybavených výrobných zariadení a bezpečných materiálov, ak nie
je v Zmluve uvedené iné.

7.2 Vzorky 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzmky materiálov a potrebné 
informácie na odsúhlasenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe : 

(a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, to všetko na
náklady Zhotoviteľa , a

(b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora, čo bude chápané ako zmena.
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Na každej vzorke bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. 

Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy zabezpečí a poskytne vzorky 
Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto 
Materiálov alebo Vybavenia. 

Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v 
Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, 
Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade Zhotoviteľ Je 
povinný do dvoch týždňov predložiť Stavebnému dozorn novú vzorku R1z1ko, výdavky a 
zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ. 

Pred zabudovaním Vybavenia a Matenálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru 
príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení 
súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy 

7.3 Kontrola 

Zamestnanci Objednávateľa, Stavebný dozor a osoby oprávnené vykonávať kontrolu, audit alebo 
overovanie budú v ktorúkoľvek potrebnú dobu 

(a) mať plný prístup do všetkých častí staveniska a na všetky miesta, z ktorých sa získava
prírodný materiál, a

(b) v priebehu výroby, produkcie a výstavby (na stavenisku a kdekoľvek inde) oprávnení
preverovať, kontrolovať, merať a skúšať materiály, prácu a kontrolovať postup výroby
technologických zariadení a produkciu a výrobu materiálov.

Zhotoviteľ poskytne zamestnancom Objednávateľa plné možnosti pri vykonávaní týchto 
činností, vrátane toho, že im zaistí prístup, svoje zariadenia, povolenia a bezpečnostné 
vybavenie. Žiadna táto činnosť nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti. 

Zhotoviteľ oznámi Stavebnému dozorovi vždy, keď bude nejaká práca pripravená a pred tým, 
než bude zakrytá, nebude ju možné vidieť alebo bude zabalená k uskladneniu alebo k preprave. 
Stavebný dozor potom bez zbytočného odkladu vykoná buď podrobnú prehliadku, kontrolu, 
meranie alebo skúšanie, alebo oznámi Zhotoviteľovi, že Stavebný dozor to nevyžaduje. Ak to 
Zhotoviteľ neoznámi, potom je povinný, ak je o to Stavebným dozorom požiadaný, odkryť 
prácu, upraviť a uviesť JU do pôvodného stavu, to všetko na účet Zhotoviteľa . 

7.4 Skúšky 

Tento článok bude platiť pre všetky skúšky uvedené v Zmluve okrem preberacích skúšok (ak 
nejaké sú). 

Zhotoviteľ predloží do 14 dní od Dátumu začatia prác „Kont1olný a skúšobný plán" na 
odsúhlasenie Stavebnému dozoru a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky 
plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý 
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stavebný a technolog1cký proces, ktorým Zhotov1teľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality 
Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok. 

Zhotoviteľ poskytne všetky prístroje, asistenciu, dokumenty a ďalšie informácie, elektrinu, svoje 
zariadenia, pohonné hmoty, palivá, nástroje, pracovné sily, materiál a zodpovedajúco 
kvalifikovaný personál tak, ako je to potrebné pre účinné uskutočnenie skúšok. Zhotoviteľ spolu 
so Stavebným dozorom odsúhlasí čas a miesto pre určené skúšky daného technologického 
zariadenia, materiálov alebo iných častí stavby. 

Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a 
príslušných dokumentov a dokladov kvality (atestov) zabudovaných Materiálov a ich zmesí 
podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č 
162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 
posudzovania parametrov. Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také Technologické 
zariadenia a Matenály, ktoré spÍňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z. z o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. stavebných výrobkoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných dokladov. 

Stavebný dozor môže podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) zmeniť miesto alebo detaily určitých 
skúšok, alebo môže vydať pokyn Zhotoviteľovi, aby vykonal dodatočné skúšky. Ak tieto 
pozmenené alebo dodatočné skúšky preukážu, že skúšané technologické zariadenia, materiály 
alebo práce nie sú v súlade so Zmluvou, náklady na vykonanie tejto zmeny bude znášať 
Zhotoviteľ, bez ohľadu na mé ustanovenia Zmluvy. 

Stavebný dozor, o svojom úmysle zúčastniť sa skúšky, dá Zhotoviteľovi vedieť najmenej 24 
hodín vopred. Ak sa Stavebný dozor nedostaví na dohodnuté miesto v dohodnutom čase, môže 
Zhotoviteľ uskutočniť skúšky (ak nedostal od stavebného dozora iné pokyny), ktoré sa budú 
považovať, že boli vykonané v prítomnosti stavebného dozoru. 

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie, a/alebo náklady plynúce z toho, že vykonával pokyny 
stavebného dozora (aby upustil od pokračovania v skúškach), alebo v dôsledku oneskorenia, za 
ktoré zodpovedá Objednávateľ, Zhotoviteľ to oznámi Stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok 
podľa podčlánku 20.1 (Požiadavky Zhotoviteľa) na : 

(a) predÍženie lehoty výstavby v dôsledku tohoto oneskorenia, pokiaľ dokončenie diela Je
alebo bude oneskorené, podľa podčlánku 8 4 (PredÍžeme lehoty výstavby) a

(b) uhradenie všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohoto oznámenia Stavebný dozor bude postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 
(Rozhodnutia) tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo rozhodol. 

Zhotoviteľ dodá Stavebnému dozorovi bezodkladne riadne potvrdené správy o skúškach. 
Akonáhle boli požadované skúšky uskutočnené, Stavebný dozor potvrdí Zhotoviteľovi správy 
o skúškach, alebo mu vydá certifikát rovnakej platnosti. Ak Stavebný dozor nebol prítomný na
skúškach, v plnej miere akceptuje výsledky ako správne.
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7.5 Zamietnutie 

Ak v dôsledku preskúmania, prehliadky, merania alebo skúšania Stavebný dozor zistí, že 
niektoré technologické zariadenia, materiály alebo práca sú závadné, alebo inak nezodpovedajú 
požiadavkám Zmluvy, môže Stavebný dozor technologické zariadenia, materiál alebo prácu 
odmietnuť tak, že to oznámi Zhotoviteľovi, spolu s udaním dôvodu. Potom Zhotoviteľ je 
povinný vadu bezodkladne odstrániť a zaistiť, aby odmietnutá položka bola v súlade so 
Zmluvou. 

Ak Stavebný dozor požaduje, aby bolo toto technologické zariadenie, materiály alebo práce 
znovu preskúšané, budú sa skúšky za rovnakých podmienok opakovať. Ak odmietnutie 
a opakované skúšanie spôsobí Objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí Zhotoviteľ podľa 
podčlánku 2.5 (Požiadavky Objednávateľa) tieto náklady Objednávateľovi. 

7. 6 Opravné práce

Bez ohľadu na predchádzajúcu skúšku alebo certifikáciu môže Stavebný dozor vydať 
Zhotoviteľovi príkazy k tomu, aby 

(a) odstránil zo staveniska všetky technologické zariadenia alebo materiály, ktoré nie sú
v súlade so Zmluvou a ktoré nie sú opiaviteľné, pričom o možnosti op1avy Materiálu
alebo Technologického zariadenia rozhoduje Objednávateľ,

(b) odstránil a znovu vykonal akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou,

(c) vykonal akékoľvek práce, ktoré sú nutné pre bezpečnosť diela, či už z dôvodu nehody,
nepredvídateľnej udalosti alebo iného dôvodu.

Zhotoviteľ splní príkazy v primeranej lehote, ktorou bude lehota stanovená v príkaze (ak je 
uvedená), alebo okamžite, ak je stanovená bezodkladnosť podľa pododstavca (c). 

Ak Zhotoviteľ nesplní (alebo nie je schopný splniť) príkaz, bude Objednávateľ oprávnený 
zamestnať iné osoby, ktoré prácu vykonajú Okrem sumy, ktorá by predstavovala nárok 
Zhotoviteľa na platbu za prácu, bude Zhotoviteľ povinný podľa podčlánku 2.5 (Požiadavky 
Objednávateľa) uhradiť Objednávateľovi všetky náklady plynúce z tohoto nesplnenia (alebo 
neschopnosti splnenia). 

7. 7 Vlastníctvo technologického zariadenia a materiálov

K�dá položka teehnologiekého zariadenia a materiálov, v miere odpovedajúeej právnym 
predpisom Krajiny, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa (bez zástavného práva a inýeh 
bremien), akonáhle nastane skôr jedna z nasledujúeieh možností 

(a) keď je dodaná na stavenisko;

(b) keď Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie eeny teehnologiekého zariadenia
a materiálov podľa pod6lánku 8.1 O (Pkltb€l E€l teehnel-e-gieké mn€ldeni€l €l m€lteruily
w pripélde prcrttšem€l pnie).

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom dňom 
zaplatenia mesačnej faktúry v zmysle podčlánku 14.7 Platba Nebezpečenstvo škody na 
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Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich 
prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 Prebetanie Diela Objednávateľom. 

7. 8 Poplatky

Ak nie je v technicko-kvalitatívnych podmienkach stanovené ináč, zaplatí Zhotoviteľ všetky 
poplatky, výpožičné a ďalšie platby za 

(a) prírodné materiály získané mimo staveniska, a

(b) odvoz materiálov po demoláciách a výkopoch a ďalších nadbytočných materiálov (či
už prírodných alebo umelých), okrem prípadu kedy sa priestory pre ich uloženie
nachádzajú na stavenisku a sú uvedené v Zmluve.

8. ZAČATIE PRÁC, ONESKORENIEAPRERUŠENIEPRÁC

8.1 Začatie prác 

Sta11ebný dozor oznámi dátum začatia prác ZhotoYiteľovi najmenej 7 dní yopred. Ak nie je 110 

ZYláštnych podmienkach uvedené ináč, bude dátum začatia prác do 42 dní po tom, čo Zhotoviteľ 
obdrží Oznámenie o prijatí ponuky. 

Zhotoviteľ začne s výsta11bou diela, akonáhle je to odôvodnene uskutočniteľné po dátume začatia 
prác a potom bude so stavbou postupovať so zodpovedajúcou rýchlosťou a bez odkladu. 

Dátumom začatia prác na Diele Je deň odovzdania staveniska Zhotoviteľovi Objednávateľom. 
Dátum odovzdania staveniska oznámi Objednávateľ Zhotov1teľov1 naJmeneJ 7 kalendárnych dní 

vopred .. 

8.2 Lehota výstavby 

Zhotoviteľ dokončí celú stavbu a všetky je časti (ak sú nejaké) v lehote výstavby stavby alebo 
časti stavby (podľa okolnosti) vrátane 

(a) úspešného výsledku preberacích skúšok a

(b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve, tak ako sa to vyžaduje, aby 

bola stavba alebo jej časť považovaná za dokončenú pre účely prevzatia podľa 
podčlánku 10.1 (Prebratie stavby a;ej časti) 

8.3 Harmonogram prác 

Zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozorovi podrobný harmonogram prác do 14 dní po obdržaní 
oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác). Harmonogram prác bude vypracovaný v súlade s 
požiadavkami, obmedzeniami a podmienkami Zmluvy (vrátane časových a vecných míľnikov) a 
bude zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), 

46/85 



geologické a hydrogeologické podmienky v predmetnej oblasti. Zhotoviteľ tiež odovzdá 
revidovaný harmonogram vždy vtedy, keď predchádzajúci harmonogram nesúhlasí so 
skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa . Každý harmonogram bude obsahovať 

(a) postup, ktorým chce Zhotoviteľ realizovať stavbu, vrátane predpokladaného časového
plánu každej etapy, postupu zadávania subdodávok, výroby technologického
zariadenia, dodávky na stavenisko, výstavby, montáže a odskúšania.

(b) všetky tieto štádia práce vykonávané každým z menovaných podZhotoviteľov (tak ako
sú definovaní v článku 5 (Menovaní podzhotovitelia)

( c) sled a načasovanie prehliadok a skúšok stanovených v Zmluve, a

(d) sprievodnú správu, ktorá obsahuje :

(i) všeobecný popis metód, ktoré Zhotoviteľ mieni použiť, popis hlavných etáp
vykonávaných prác, a

(ii) podrobnosti, ukazujúce Zhotoviteľov odôvodnený odhad počtu pracovníkov
Zhotoviteľa v každej kategórii a všetkých typov zariadení Zhotoviteľa , ktoré sa
požadujú na stavenisku v každej z hlavných etáp.

Pokiaľ Stavebný dozor do 21 dní po tom, čo obdržal harmonogram prác, neoznam1 
Zhotoviteľovi rozsah, v ktorom harmonogram nezodpovedá Zmluve, bude Zhotoviteľ 
postupovať v súlade s harmonogramom podľa svojich ďalších povinností podľa Zmluvy. 
Personál Objednávateľa bude oprávnený sa spoliehať pri plánovaní svoJich činností na 
harmonogram prác. 

Zhotoviteľ okamžite oznámi Stavebnému dozorovi pravdepodobné zvláštne budúce udalosti 
alebo okolnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prácu, zvýšiť cenu diela alebo oneskoriť 
vyhotovenie stavby. Stavebný dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad 
predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolností alebo návrh podľa podčlánku 13.3 
(Postup pri zmenách). 

Ak Stavebný dozor kedykoľvek oznámi Zhotoviteľovi, že harmonogram prác (v miere, ktorá je 
uvedená) nezodpovedá Zmluve alebo skutočnému postupu a úmyslom, ktoré Zhotoviteľ uviedol, 
Zhotoviteľ Je povinný predložiť revidovaný harmonogram prác Stavebnému dozorovi v súlade 
s týmto článkom. 

Realizácia Diela bude prebiehať v objekte slúžiacom ako školské zariadenie za jeho prevádzky. 
Harmonogram prác je preto nutné prispôsobiť teJto skutočnosti. 

8.4 PredÍženie lehoty výstavby 

Zhotoviteľ bude mať podľa podčlánku 20.1 (Požiadavky Zhotoviteľa) právo na predÍženie lehoty 
výstavby do tej miery, v akej dokončenie pre účely podčlánku 10.1 (Prebratie stavby a jeJ čast{) 
je alebo bude oneskorené z niektorých nasledujúcich dôvodov 

(a) zmena (pokiaľ nie je úprava lehoty výstavby dohodnutá podľa podčlánku 13.3 (Postup
pri zmenách)), alebo iná významná odchýlka, v množstve ktorejkoľvek položky prác
zahrnutých v Zmluve,

(b) také oneskorenie, ktoré poskytuje nárok na predÍženie lehoty podľa niektorého článku
týchto Podmienok,
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(c) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky,

(d) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov alebo tovaru spôsobený epidémiami, alebo
krokmi vládnej administratívy, alebo

(e) akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo opatrenie spôsobené Objednávateľom, alebo
personálom Objednávateľa, alebo inými Zhotoviteľmi (Objednávateľa) na stavenisku.

Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predÍženie lehoty výstavby, oznámi to Stavebnému 
dozorovi v súlade s podčlánkom 20.1 (Požiadavky Zhotoviteľa ). Pri určovaní každého 
predÍženia lehoty podľa podčlánku 20.1, skontroluje Stavebný dozor všetky predchádzajúce 
rozhodnutia a môže celkové predÍženie lehoty zvýšiť, nie však znížiť. 

8.5 Oneskorenie spôsobené úradmi 

Ak platia nasledujúce podmienky 

(a) Zhotoviteľ svedomito dodržiaval postup stanovený kompetentnými legálne
ustanovenými orgánmi verejnej správy Krajiny,

(b) tieto orgány zdržujú alebo narušujú prácu Zhotoviteľa , a

(c) oneskorenie alebo narušenie bolo nepredvídateľné,

potom sa bude také oneskorenie alebo narušenie považovať za dôvod oneskorenia podľa 
pododstavca (b) podčlánku 8 4 (PredÍžeme lehoty výstavby). 

8.6 Rýchlosť postupu 

Ak kedykoľvek 

(a) je skutočný postup prác príliš pomalý na to, aby mohla byť dodržaná lehota výstavby,
a/alebo

(b) postup sa spomalil (alebo sa spomalí) oproti platnému harmonogramu podľa
podčlánku 8.3 (Harmonogram prác),

z iných dôvodov než ktoré sú uvedené v podčlánku 8.4 (PredÍžeme lehoty výstavby), potom 
môže Stavebný dozor vydať Zhotoviteľovi príkaz, aby podľa podčlánku 8 3 (Harmonogram 
prác) predložil revidovaný harmonogram so sprievodnou správou, v ktorej popíše revidované 
metódy, ktoré chce prijať, aby sa postup urýchlil a umožnil ukončenie stavby v rámci lehoty 
výstavby. 

Ak neoznámi Stavebný dozor niečo iné, prijme Zhotoviteľ revidované metódy, ktoré mazu 
vyžadovať predÍženie pracovnej doby a/alebo nárast počtu pracovníkov Zhotoviteľa a/alebo 
zvýšenie vybavenia na riziko a náklady Zhotoviteľa . Ak tieto revidované metódy spôsobia 
Objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí Zhotoviteľ podľa podčlánku 2.5 (Požiadavky 
Ob1ednávateľa) tieto náklady Objednávateľovi, spolu s odškodnením za oneskorenie (ak 
nastane) podľa podčlánku 8.7. 

8. 7 Odškodnenie za oneskorenie (zmluvná pokuta)

Ak Zhotoviteľ nebude konať v súlade s podčlánkom 8.2 (Lehota výstavby), zaplatí za tento 
nedostatok Objednávateľovi odškodnenie. Toto odškodnenie za oneskorenie bude čiastka 
uvedená v Prílohe k ponuke, ktorá bude zaplatená za každý deň, ktorý uplynie medzi stanovenou 
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lehotou pre dokončenie a dátumom uvedeným v protokole o prebratí prác. Celková čiastka 
splatná podľa tohoto článku neprekročí maximálnu čiastku odškodnenia za oneskorenie (ak je 
stanovená), uvedenú v Prílohe k ponuke. 

Toto odškodnenie za oneskorenie bude jediným odškodnením, ktoré Zhotoviteľ za tento 
nedostatok zaplatí, okrem prípadov, kedy dôjde k ukončeniu podľa podčlánku 15.2 (Odstúpenie 
od zmluvy zo strany Objednávateľa) pred dokončením prác. Toto odškodnenie nezbavuje 
Zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť stavbu, ani iných povinností, záväzkov alebo 
zodpovednosti, ktoré môže mať podľa Zmluvy. 

Odškodnenie za oneskmenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. 

Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní požadované vecné plneme do konca ďalšieho kalendárneho mesiaca 
od dátumu, na ktorý pripadlo toto plnenie, Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy v 
zmysle podčlánku 15.2(b) Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa. 

8.8 Prerušenie prác 

Stavebný dozor môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na celej stavbe 
alebo jej časti. V priebehu tohoto prerušenia bude Zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať 
stavbu alebo Sekcia pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. 

Stavebný dozor môže tiež oznámiť príčinu prerušenia. Ak a do tej miery ako je príčina ohlásená 
a zodpovedá za ňu Zhotoviteľ, alebo je ním spôsobená, neplatia nasledujúce podčlánky 8.9, 8.1 O 
a 8.11. 

8.9 Následky prerušenia 

Keď sa Zhotoviteľ oneskorí a/alebo mu vzniknú náklady tým, že splnil pokyny stavebného 
dozoru podľa podčlánku 8.8 (Prerušenie prác) a/alebo tým, že znovu začal s prácou, oznámi to 
Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (Požiadavky 
Zhotoviteľa ) na: 

(a) predÍženie lehoty v dôsledku každého takého oneskorenia, pokiaľ je alebo bude
dokončenie oneskorené, podľa podčlánku 8.4 (PredÍžeme lehoty výstavby), a

(b) uhradenie všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohoto oznámenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 
(Rozhodnutia), aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 

Zhotoviteľ nebude mať nárok na predÍženie lehoty a ani na úhradu vzniknutých nákladov 
v prípade nápravy chybnej projektovej dokumentácie Zhotoviteľa , práce alebo materiálov alebo 
v prípade, že Zhotoviteľ nedostatočne chránil, uchovával alebo zabezpečil dielo podľa článku 
8.8 (Prerušenie prác). 
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8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác 

8.11 PredÍženie prerušenia 

Ak prerušenie prác podľa podčlánku 8.8 (Prerušeme prác) trvá viac než 84 dní, môže Zhotoviteľ 
požiadať Stavebný dozor o povolenie pokračovať v práci. Ak Stavebný dozor nevydá povolenie 
do 28 dní po tom, čo o to bol požiadaný, môže Zhotoviteľ, ak to oznámi Stavebnému dozorovi, 
považovať toto prerušenie za vypustenie dotknutej časti stavby podľa článku 13 (Zmeny 
a úpravy). Ak prerušenie zasiahne celú stavbu, môže Zhotoviteľ oznámiť odstúpenie od Zmluvy 
o dielo podľa podčlánku 16.2 (Odstúpeme od zmluvy zo strany Zhotoviteľa).

8.12 Pokračovanie v práci 

Po vydaní povolenia alebo pokynu k pokračovaniu v práci, skontroluje Stavebný dozor 
a Zhotoviteľ spoločne stavbu, technologické zariadenia a materiály, ktorých sa prerušenie prác 

týkalo. Zhotoviteľ napraví všetky schátrania alebo vady či straty na stavbe, alebo 
v technologických zariadeniach a materiáloch, ak k nim došlo v priebehu prerušenia prác. 

8.13 Požiadavky Objednávateľa na prevridzku existujúceho Diela alebo inžinierskych 

sietí 

Zhotoviteľ vyhotoví a odsúhlasí s Objednávateľom alebo správcom/vlastníkom a Stavebným 
dozorom podrobný harmonogram výstavby/rekonštrukcie (technolog1ckého postupu), kde 
zohľadní prevádzkovanie ex1stuJúceho Diela Akýkoľvek možný zásah do prevádzky 
ex1stuJúceho Diela (ak také Je) alebo inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný 
s Objednávateľom alebo správcom/vlastníkom ex1stuJúceho Diela (ak také Je) a odsúhlasený 
Stavebným dozorom 

Ex1stuJúc1m Dielom sa rozumie dielo (alebo Jeho časť), ktoré má byť použité na akýkoľvek účel 
súv1s1ac1 s realizáciou Diela a má svoJho správcu/vlastníka alebo Dielo (alebo časti Diela), ktoré 
už boli prevzaté ObJednávateľom /správcom/vlastníkom 

Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného harmonogramu prác (technologického 
postupu) požiada príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej obmedzeneJ 
prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať 
požiadavky týchto orgánov počas stanovenej lehoty ich platnosti 

9. PREBERACIE SKÚŠKY

9.1 Povinnosti Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ vykoná preberacie skúšky v súlade s týmto článkom a podčlánkom 7.4 (Skúšky), po 

tom, čo poskytol dokumenty v súlade s pododstavcom (d) podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti 
Zhotoviteľa). 
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Zhotoviteľ oznámi Stavebnému dozorovi dátum, po ktorom bude pripravený vykonať každú 
z preberacích skúšok, 21 dní vopred. Ak nie je dohodnuté inak, budú preberacie skúšky 
uskutočnené do 14 dní po tomto dátume v deň alebo v dňoch, kedy to nariadi Stavebný dozor. 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, preberacie skúšky technologických zariadení budú 
uskutočnené v nasledovnom slede 

a) individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly
skúšky funkčnosti (,,za sucha"alebo"studena") za účelom preukázania, že každá položka
technolog1ckého zariadenia môže podstúpiť ďalšiu fázu (b ),

b) komplexné skúšky a prevádzkové skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať
Zmluvou špecifikované komplexné a prevádzkové skúšky (ak sú za účelom preukázania, že
Dielo, jeho časť alebo Sekcia môžu byť prevádzkované bezpečne a tak, ako Je špecifikované za
všetkých dostupných prevádzkových podmienok.

Rozsah a náplň komplexných skúšok bude stanovená v „P1ojekte komplexných skúšok", ktorý 
vypracuje Zhotoviteľ. Ptojekt komplexných skúšok predloží Zhotoviteľ na Objednávateľovi na 
schválenie 35 dní pred zahájením skúšok. 

Zhotoviteľ počas komplexných skúšok má dokázať k spokojnosti Objednávateľa najma 
nasledovné: 

(a) Dielo a/alebo Sekcia je v súlade s ustanoveniami Zmluvy, zabudované Technologické
zariadenia a Materiály sú vhodné pre účely ich používama,

(b) Dielo a/alebo Sekcia sú pripravené a spôsobilé trvalej prevádzky v súlade s podmienkami
stanovenými Zmluvou a Právnymi predpismi.

Počas skúšobnej prevádzky, keď je Dielo prevádzkované za ustálených podmienok, vydá 
Zhotoviteľ oznámenie Stavebnému dozorovi, že Dielo a/alebo Sekcia je pnpravené na akékoľvek 
ďalšie Preberacie skúšky, vrátane výkonnostných skúšok za účelom preukázania, že Dielo 
a/alebo Sekcia vyhovuje kritériám špecifikovaným v Zmluve. 

Pri zvažovaní výsledkov preberacích skúšok Stavebný dozor zoberie do úvahy dopad 

akéhokoľvek užívania stavby Objednávateľom na prevádzkové alebo iné vlastnosti stavby. 
Akonáhle stavba, alebo Sekcia prejde niektorými preberacími skúškami, odovzdá Zhotoviteľ 
overenú správu o výsledkoch týchto skúšok Stavebnému dozorovi. 

Náklady spojené so všetkými skúškami vykonaných počas individuálnych a komplexných 
skúšok, vrátane nákladov na zriadenie a prevádzku skúšobných zariadení bez ohľadu na to, či ide 
o továrenské testy alebo skúšky na Stavemsku vrátane zabezpečema všetkých médií (energie,
voda, prípadne iné) znáša Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami Zmluvy.
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9.2 Odklad skúšok 

Ak sú preberacie skúšky bezdôvodne odložené Objednávateľom, bude platiť podčlánok 7 4 
(Skúšky) (piaty odstavec) a/alebo podčlánok 10.3 (Prekážky vykonania preberacích skúšok). 

Ak sú preberacie skúšky bezdôvodne odložené Zhotoviteľom, môže Stavebný dozor oznámením 

požiadať Zhotoviteľa , aby skúšky vykonal do 14 dní po tom, čo obdržal oznámenie. Zhotoviteľ 
je povinný vykonať skúšky v taký deň alebo v dňoch v rámci takej lehoty, ktorú Zhotoviteľ 
stanoví a oznámi Stavebnému dozorovi. 

Ak Zhotoviteľ nevykoná skúšky do 14 dní, môže skúšky vykonať personál Objednávateľa na 
riziko a náklady Zhotoviteľa . Potom sa bude mať za to, že preberacie skúšky boli vykonané za 
prítomnosti Zhotoviteľa a výsledky skúšok budú akceptované ako správne. 

9.3 Opakovanie skúšok 

Ak stavba, alebo Sekcia nevyhovie pri preberacích skúškach, bude platiť podčlánok 7 .5 
(Zamzetnutre) a Stavebný dozor alebo Zhotoviteľ môžu požadovať, aby sa neúspešné skúšky 
a tiež preberacie skúšky ktorejkoľvek súvisiacej práce za rovnakých podmienok opakovali. 

9.4 Neúspešné preberacie skúšky 

Keď stavba, alebo Sekcia neprejde preberacími skúškami opakovanými podľa podčlánku 9.3 
( Opakovanie skúšok), bude Stavebný dozor oprávnený 

(a) nariadiť ďalšie opakovanie preberacích skúšok podľa podčlánku 9.3;

(b) keď neúspech skúšok zbavuje Objednávateľa v podstate celého úžitku zo stavby, alebo
časti stavby, odmietnuť stavbu, alebo Sekcia (podľa okolností), a v tomto prípade bude
mať Objednávateľ rovnaké opravné prostriedky, aké poskytuje pododstavec ( c)
podčlánku 11.4 (Neodstránenie vád);

(c) vydať preberací protokol, ak to vyžaduje Objednávateľ.

V prípade, že nastane skutočnosť uvedená v pododstavci ( c ), bude Zhotoviteľ pokračovať podľa 
všetkých ostatných povinností podľa Zmluvy a zmluvná cena bude znížená o takú čiastku, ktorá 
bude pokrývať zníženú hodnotu pre Objednávateľa v dôsledku tohto neúspechu. Pokiaľ nie je 
zodpovedajúce zníženie uvedené v Zmluve (alebo definovaná metóda jeho výpočtu), môže 
Objednávateľ požadovať, aby zníženie bolo (i) odsúhlasené oboma stranami (tak, aby plne 
uhradilo len tento neúspech) a zaplatené pred vydaním tohto preberacieho protokolu, alebo (ii) 
stanovené a zaplatené podľa podčlánku 2.5 (Požiadavky Objednávateľa) a podčlánku 3 5 
(Rozhodnutia). 

10. PREBERANIE STAVBY OBJEDNÁVATEĽOM

10.1 Prebratie Diela a Sekcií 

S výnimkou stanovenou podčlánkom 9.4 (Neúspešné preberacie skúšky), bude Dielo prebraté 
Objednávateľom, (i) keď bola stavba dokončená v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí 
popísaných v podčlánku 8.2 (Lehota výstavby) a s výnimkou dovolenou v pododstavci (a) 
uvedenom nižšie, a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol, alebo keď sa má za to, že bol vydaný 

v súlade s týmto článkom. 
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Zhotoviteľ moze prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozorovi požiadať o vydanie 
Preberacieho protokolu, nie skôr ako 14 dní predtým, než bude stavba podľa názoru Zhotoviteľa 

dokončená a pripravená k prebratiu. Keď je stavba rozdelená na časti, môže Zhotoviteľ podobne 
požiadať o vydanie preberacieho protokolu pre každú Sekcia. 

Stavebný dozor je povinný do 28 dní potom, čo obdržal žiadosť Zhotoviteľa : 

(a) vydať Zhotoviteľovi preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bola stavba alebo

Sekcia dokončená v súlade so Zmluvou, s výmmkou menších doteraz nedokončených
prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia použitie stavby alebo časti stavby

k zamýšľanému účelu (pokiaľ nebude táto práca dokončená a tieto vady odstránené);
alebo

(b) zamietnuť vydanie, s udaním dôvodu a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať,
aby bolo možné vydať preberací protokol. Zhotoviteľ potom túto prácu dokončí, ešte

predtým než zašle ďalšie oznámenie podľa tohto článku.

Keď Stavebný dozor preberací protokol nevydá, alebo nezamietne žiadosť Zhotoviteľa do 28 
dní, a ak je stavba alebo Sekcia v zásade v súlade so Zmluvou, bude sa mať za to, že preberací 
protokol bol vydaný v posledný deň tejto lehoty. 

10.2 Prebratie častí stavby 

Stavebný dozor môže podľa uváženia Objednávateľa vydať preberací protokol na ktorúkoľvek 
časť stavby. 

Objednávateľ nesmie používať žiadnu časť stavby (okrem prípadu, že ide o dočasné opatrenie, 
ktoré je buď stanovené v Zmluve, alebo sa na ňom obe strany dohodnú), pokiaľ a dokiaľ 

Stavebný dozor na túto časť nevydá preberací protokol. Ak však Objednávateľ predsa používa 
niektorú Sekcia pred vydaním preberacieho protokolu: 

(a) bude sa mať za to, že časť, ktorá sa používa, bola odovzdaná v deň, od ktorého je

používaná,

(b) od tohto dátumu Zhotoviteľ prestáva zodpovedať za starostlivosť o túto časť
a zodpovednosť prechádza na Objednávateľa, a

(c) na požiadanie Zhotoviteľa Stavebný dozor na túto časť vydá preberací protokol.

Potom, čo Stavebný dozor na časť stavby vydal preberací protokol, dostane Zhotoviteľ čo 
najskôr príležitosť podniknúť kroky, ktoré sú nutné na vykonanie všetkých zostávajúcich 

preberacích skúšok. Zhotoviteľ vykoná tieto preberacie skúšky, ako najrýchlejšie je to možné 
pred skončením dátumu príslušnej lehoty na oznámenie vád. 

Keď Zhotoviteľovi vzniknú náklady v dôsledku prebratia Objednávateľom a/alebo používania 

časti stavby, s výnimkou prípadov, ktoré sú uvedené v Zmluve alebo s ktorými Zhotoviteľ 

vyjadril súhlas, (i) Zhotoviteľ to oznámi Stavebnému dozorovi a (ii) vznikne mu nárok podľa 
podčlánku 20. l (Požiadavky Zhotoviteľa ) na zaplatenie všetkých týchto nákladov, čo bude 
zahrnuté do zmluvnej ceny. Po obdržaní tohoto oznámenie bude Stavebný dozor postupovať 

podľa podčlánku 3.5 (Rozhodnutia) a odsúhlasí alebo rozhodne o tejto cene a zisku. 

Keď bol na časť stavby (nie však na stavbu) vydaný preberací protokol, bude potom znížené 
odškodnenie za oneskoreme dokončenia zvyšku stavby. Podobne bude rovnako znížené 

odškodnenie za oneskorené zvyšné časti stavby (ak existujú), v ktorých je táto časť obsiahnutá. 
Za každé obdobie oneskorenia po dátume uvedenom v tomto preberacom protokole, bude 

53/85 



vypočítané pomerné zníženie tohoto odškodnenia za oneskorenie podľa pomeru hodnoty časti 
stavby, ktorej sa tento protokol dotýka, k hodnote stavby alebo časti stavby (podľa okolností) 
ako celku. Stavebný dozor bude postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), aby tieto 
pomery odsúhlasil, alebo o nich rozhodol. Ustanovenia tohoto odstavca platia len pre dennú 
sadzbu odškodnenia za oneskorenie podľa podčlánku 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) 
a neovplyvnia celkovú čiastku tohoto odškodnenia. 

Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v súlade so zákonom č 254/1998 Z.z o 
verejných prácach v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejných prácach") so 
všetkými náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov ( l )  

V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitostí ustanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci p1ebratie 
stavebného objektu a prevádzkového súboru Objednávateľom podľa tohto článku "(2) 

(1) V čase uzatvorenia teJto Zmluvy o Dielo Je týmto všeobecne závazným právnym predpisom
Vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

(2) Vzorové tlačivo Prebeiacieho protokolu o odovzdaní a ptevzatí verejnej práce tvorí osobitný
Formulár Zmluvy.

10.3 Prekážky vykonania preberacích skúšok 

Keď je Zhotoviteľovi po viac ako 28 dní bránené vo vykonaní preberacích skúšok z dôvodov, za 
ktoré nesie zodpovednosť Objednávateľ, bude sa mať za to, že Objednávateľ prevzal stavbu, 
alebo Sekciu (podľa okolností) v deň, kedy by preberacie skúšky inak skončili. 

Stavebný dozor potom v súlade s tým vydá preberací protokol a Zhotoviteľ vykoná preberacie 
skúšky čo najskôr pred skončením záručnej doby. Stavebný dozor bude požadovať, aby boli 
preberacie skúšky vykonané tak, že to oznámi 14 dní vopred a v súlade so zodpovedajúcimi 
ustanoveniami Zmluvy. 

Keď Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady v dôsledku tohoto oneskorenia 
v realizácii preberacích skúšok, oznámi to Stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa 
podčlánku 20.1 (Požiadavky Zhotoviteľa ) na : 

(a) predÍženie lehoty v dôsledku tohoto oneskorenia, pokiaľ je alebo bude dokončenie
oneskorené, podľa podčlánku 8.4 (PredÍžeme lehoty výstavby), a

(b) úhradu všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohoto upozornenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 
(Rozhodnutia) tak, aby tieto náležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol. 

10.4 Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu 

Ak nie je v preberacom protokole uvedené inak, neplatí, že protokol na Sekcia alebo časť prác 
potvrdzuje dokončenie terénnych úprav alebo úpravu iných plôch, vyžadujúcich uvedenie do 
pôvodného stavu. 

Pn dokončení prác Zhotoviteľ uvedie územie dotknuté výstavbou Diela do stavu 
zodpovedajúcemu pred začatím prác na Diele bez nároku na úhradu nákladov s tým súvisiacich a 
bez spôsobenia škôd Objednávateľovi, prípadne tretím osobám. 
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11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

11.1 Dokončenie wstávajúcich prác a odstránenie vád 

Aby bola stavba, dokumentácia Zhotoviteľa a každá Sekcia, v stave požadovanom v Zmluve 
o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí zodpovedajúca
záručná doba alebo odôvodnene čo naJskôr potom, Zhotoviteľ:

(a) dokončí všetky práce, ktoré zostávajú vykonať k dátumu uvedenému v preberacom
protokole v primeranej lehote, podľa pokynov stavebného dozoru , a

(b) vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené
Objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia
záručnej doby (lehoty pre oznámenie vád) pre stavbu alebo Sekcia (podľa okolností).

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodemu, bude to Zhotoviteľovi oznámené Objednávateľom (alebo 
jeho zástupcom). 

Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo Jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po Jej 
zistení 

Lehota na odstránenie vád Je 24 hodín, ak Stavebný dozo1 alebo Objednávateľ nemčí mú primeranú 
lehotu, od písomného oznámerna Objednávateľom (alebo v jeho mene) ok1em havanJných stavov, kedy 
bude Zhotoviteľ povinný vady odstlárnť do 7 hodín od oznárnerna vady Objednávateľom 

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe Strany odsttánerne 
reklamovanej vady V tomto prntokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť oktem iného uvedené 

mená zástupcov oboch Zmluvných strán, 

číslo Zmluvy o D1elo, 

dátum uplatnenia a číslo oznámema Objednávateľa, 

popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 

dátum zaháJema a ukončema odstlánerna vady, 

celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady). 

11.2 Náklady na odstránenie vád 

Všetky práce uvedené v pododstavci (b) v podčlánku 11.1 (Dokončenie zostávQJÚc1ch prác 
a odstránenie vád), budú vykonané na riziko a náklady Zhotoviteľa , keď a do tej miery, v ktorej 
možno práce pričítať : 

(a) akejkoľvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ,

(b) technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so
Zmluvou o dielo, alebo
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(c) tomu, že Zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť

Keď a do tej miery, v ktorej možno prácu pričítať inej príčine, bude to Zhotoviteľovi okamžite 
oznámené Objednávateľom (alebo v jeho mene) a bude platiť podčlánok 13.3 (Postup pn 
zmenách). 

11.3 PredÍženie záručnej doby (lehoty na oznámenie vád) 

Objednávateľ bude mať podľa podčlánku 2 5 (Požiadavky Objednávateľa) nárok na predÍženie 
záručnej doby pre stavbu alebo Sekcia, ak a do tej miery v ktorej stavba, Sekcia alebo niektorá 
hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané 
k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. Záručná doba (lehota pre 
oznámenie vád) nemôže byť predÍžená o viac než 2 roky. 

Ak dodávka a/alebo montáž technologického zariadenia a/alebo materiálov bola prerušená podľa 
podčlánku 8.8 (Prerušenie prác) alebo podčlánku 16.1 (Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce), 
neplatia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohoto podčlánku pre žiadnu vadu ani poškodenie, ku 
ktorému došlo viac než dva roky po tom, čo by inak skončila záručná doba (lehota na oznámenie 
vád) na technologickom zariadení a/alebo materiáloch. 
11.4 Neodstránenie vád 

Ak Zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu alebo poškodenie, môže byť Objednávateľom 
(alebo v jeho zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada alebo poškodenie 
odstránené. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený pokynom. 

Ak Zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu alebo poškodenie neodstráni a tieto nápravné 
práce mali byť vykonané na náklady Zhotoviteľa podľa podčlánku 11.2 (Náklady na 
odstránenie vád), Objednávateľ môže (podľa vlastnej voľby): 

(a) vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na
riziko a náklady Zhotoviteľa , avšak Zhotoviteľ za túto prácu nenesie žiadnu
zodpovednosť, a Zhotoviteľ podľa podčlánku 2.5 (Požiadavky Ob1ednávateľa) zaplatí
Objednávateľovi účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi pri
odstraňovaní vady alebo poškodenia

(b) požiadať Stavebný dozor, aby odsúhlasil alebo stanovil zodpovedajúce zníženie ceny
diela v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), alebo

(c) ak vada alebo poškodenie zbavuje Objednávateľa v zásade akéhokoľvek prospechu zo
stavby alebo časti stavby, odstúpiť od Zmluvy o dielo ako celku, alebo vo vzťahu ku
ktorýmkoľvek častiam stavby, ktoré nemôžu byť uvedené do zamýšľaného užívania.
Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné práva podľa Zmluvy alebo iné, bude mať potom
Objednávateľ nárok na vrátenie čiastok zaplatených za celú stavbu alebo jej časti
(podľa okolností), plus náklady na financovanie a náklady na demontáž stavby alebo
jej časti, upratanie staveniska a vrátenie technologického zariadenia a materiálov
Zhotoviteľovi.

11.5 Odstránenie vadnej časti diela 

Ak nemôže byť vada alebo poškodenie účinne odstránené na stavemsku a Objednávateľ s tým 
súhlasí, môže Zhotoviteľ odviezť zo staveniska pre účely opravy tie súčasti stavby 
a technologické zariadenia, ktoré sú vadné alebo poškodené. V tomto súhlase je možné 
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požadovať, aby Zhotoviteľ zvýšil čiastku záruky za prevedenie diela o úplné náklady na náhrady 
tých častí, alebo aby poskytol iné vhodné záruky. 

11.6 Ďalšie skúšky 

Ak je možné, že odstraňovanie niektorej vady alebo poškodenia by mohlo ovplyvniť realizáciu 

stavby, môže Stavebný dozor vyžadovať opakovanie akejkoľvek skúšky popísanej v Zmluve. 
Táto požiadavka bude oznámená do 28 dní potom, čo bola vada alebo poškodenie odstránené. 

Tieto skúšky budú vykonané v súlade s podmienkami použitými pre predchádzajúce skúšky 
okrem toho, že budú vykonané na riziko a náklady strany zodpovednej za náklady na opravné 
práce podľa podčlánku 11.2 (Náklady na odstránenie vád). 

11. 7 Právo na prístup

Pokiaľ nie je vydaný Protokol o vyhotovení diela bude mať Zhotoviteľ také právo na prístup 
k stavbe aké je odôvodnene potrebné k tomu, aby Zhotoviteľ vyhovel tomuto článku, pokiaľ to 
neodporuje bezpečnostným obmedzeniam Objednávateľa. 

11.8 Zhotoviteľove zisťovanie príčiny vady 

Ak je o to Zhotoviteľ požiadaný Stavebným dozorom bude pod vedením dozora stavby zisťovať 
príčinu vady. Ak nemá byt' vada odstránená na náklady Zhotoviteľa podľa podčlánku 11.2 
(Náklady na odstránenie vád), Stavebný dozor odsúhlasí alebo určí v súlade s podčlánkom 3.5 
(Rozhodnutia) náklady na toto zisťovanie plus primeraný zisk, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej 
ceny. 

11. 9 Protokol o vyhotovení diela

Splnenie povinností Zhotoviteľa nebude pokladané za úplné pokiaľ Stavebný dozor 
Zhotoviteľovi nevydá Protokol o vyhotovení diela s uvedením dátumu, kedy Zhotoviteľ dokončil 
svoje povinnosti podľa Zmluvy k spokojnosti stavebného dozoru. 

Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení diela do 28 dní potom, čo skončí posledná z lehôt 
pre oznámenie vád alebo čo najskôr potom, akonáhle Zhotoviteľ poskytne celú dokumentáciu 
Zhotoviteľa a dokončí a vyskúša celú stavbu vrátane odstránenia všetkých vád a predloží 
Zábezpeku na záručné opravy podľa podčlánku 11.12. Zábezpeka na záručné opravy. Jedna 

kópia Protokolu o vyhotovení diela sa odovzdá Objednávateľovi. 

Prijatie prác bude dokladať len Protokol o vyhotovení diela. 

11.10 Nesplnené záväzky 

Potom, čo bol vydaný Protokol o vyhotovení diela zostáva každá zo strán zaviazaná k splneniu 

všetkých povinností, ktoré v tejto dobe zostávajú nesplnené. Pre účely stanovenia povahy a 
rozsahu neuskutočnených povinností sa bude mať za to, že Zmluva o dielo zostáva v platnosti. 

11.11 Vypratanie staveniska 

Po prebratí Protokolu o vyhotovení diela Zhotoviteľ odstráni zostávajúce vybavenie Zhotoviteľa 
, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie ( dočasné stavby) zo staveniska. 

Ak všetky tieto položky nie sú odstránené do 28 dní potom, čo Objednávateľ obdržal kópiu 

Protokolu o vyhotovení diela, môže Objednávateľ všetky zbytky predať alebo s nimi naložiť 
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inak. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto 
predajom alebo odstránením a rekultiváciou staveniska. 

Peňažný zostatok z predaje bude vyplatený Zhotoviteľovi. Ak je týchto peňazí menej, než koľko 
činia náklady Objednávateľa, Zhotoviteľ uhradí tento rozdiel Objednávateľovi. 

11.12 Zábezpeka na záručné opravy 

Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť Zábezpeku na záručné 
opravy v čiastke a menách uvedených v Prílohe k ponuke splatnú na účet Objednávateľa na 
splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. Obsah zábezpeky na 
vykonanie prác musí zodpovedať vzoru, ktorý je súčasťou súťažných podkladov, pokiaľ sa 
Strany nedohodnú inak. 

Poskytnutie Zábezpeky na zárnčné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nás!. zákona č 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byt' 
poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v 
Slovenskej republike. 

V bankovej zárnke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok 
na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v 
akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ 
požaduje ako zábezpeku na záručné opiavy v prípade, ak Zhotoviteľ po1ušuje svoje závázky 
vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej Záručnej doby 

Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. 
Zhotoviteľ je povinný vydať ObJednávateľov1 písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ 
takýto nárok uplatml, ako aJ písomné potv1deme o odstránení vady Diela alebo jeho časti. 

12. MERANIE A OCEŇOVANIE

12.1 Meranie prác 

Práce budú merané a oceňované pre účely platby v súlade s týmto článkom. 

Kedykoľvek Stavebný dozor požiada o to, aby bola nejaká Sekcia zmeraná, bude to 
zodpovedajúcim spôsobom oznámené zástupcovi Zhotoviteľa , ktorý 

(a) sa bezodkladne buď zúčastní merania alebo pošle kvalifikovaného zástupcu, ktorý
bude primerane pomáhať Stavebnému dozorovi a

(b) vysvetlí všetky podrobnosti požadované Stavebným dozorom.

Ak sa Zhotoviteľ nezúčastní merania ani nevyšle zástupcu, bude meranie vykonané Stavebným 
dozorom (alebo v jeho zastúpení) považované za správne. 
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Ak nie je v Zmluve uvedené inak, kedykoľvek bude trvalé dielo (práce) merané podľa záznamu 
budú tieto záznamy pripravené Stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ sa zúčastní kontroly a odsúhlasenia záznamov spolu so Stavebným dozorom, keď 

bude o to požiadaný a podpíše ich, ak bude s nimi súhlasiť. Ak sa tohto Zhotoviteľ nezúčastní 
budú záznamy prijaté ako správne. 

Ak Zhotoviteľ skontroluje záznamy a nebude s nimi súhlasiť a/alebo ich nepodpíše, potom 
Zhotoviteľ oznámi Stavebnému dozorovi dôvody, ktoré ho viedli k tvrdeniu, že záznamy sú 
nepresné. Po obdržaní tohto oznámenia Stavebný dozor skontroluje záznamy a buď ich potvrdí 
alebo zmení. Ak Zhotoviteľ neodovzdá toto oznámenie Stavebnému dozorovi do 14 dní potom, 

čo bol požiadaný, aby skontroloval záznamy, potom budú záznamy považované za správne. 

12.2 Spôsob merania 

Ak nie je v Zmluve uvedené inak a bez ohľadu na miestnu prax 

(a) bude sa merať netto skutočného množstva každej položky trvalého diela (prác) a

(b) metóda merania bude v súlade s popisom prác alebo inými použiteľnými súvisiacimi
dokumentmi

12.3 Oceňovanie 

Ak nie je v Zmluve uvedené inak bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 
(Rozhodnutia), aby odsúhlasil alebo určil cenu diela tým, že ocení každú položku práce pri 
použití dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 
a 12.2 a s použitím príslušnej sadzby alebo ceny za túto položku. 

Príslušná sadzba alebo cena za každú položku práce bude sadzba alebo cena určená v Zmluve 
buď za túto položku alebo (ak tam nie je táto položka uvedená) za podobnú prácu. Pre príslušnú 
položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak: 

(a) 

(i) merané množstvo položky sa zmení o viac než 10% proti množstvu tejto položky

uvedenému v popise prác alebo inom súvisiacom dokumente

(ii) táto zmena množstva vynásobená stanovenou sadzbou za túto položku prevyšuje o

0,01 % schválenú zmluvnú cenu

(iii) táto zmena množstva má priamy vplyv na zmenu nákladov na jednotku množstva tejto

položky o viac než 1 % a

(iv) táto položka nie je uvedená v Zmluve ako "položka za pevnú sadzbu"

alebo 

(b) 

(i) pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (Zmeny a úpravy),

(ii) v Zmluve nie je pre túto položky uvedená žiadna sadzba ani cena a

(iii) nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného

charakteru ani nie je vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka
Zmluvy.
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Každá nová sadzba alebo cena bude odvodená od niektorej zodpovedajúcej sadzby alebo ceny v 
Zmluve s odôvodnenými úpravami, ktoré zohľadnia záležitosti popísané v pododstavcoch a) 

a/alebo b ), podľa toho, čo je použiteľné. Ak pre odvodenie novej sadzby alebo ceny nie je 
zodpovedajúca žiadna sadzba, ale ani cena, bude cena odvodená zo zodpovedajúcich nákladov 

za vykonanie prác, pričom sa vezmú do úvahy ďalšie zodpovedajúce záležitosti. 

Do doby než je príslušná sadzba alebo cena odsúhlasená alebo stanovená, určí Stavebný dozor 
pre účely potvrdenia o čiastkovej platbe dočasnú sadzbu alebo cenu. 

12.4 Vynechanie prác 

Kedykoľvek vynechanie nejakej práce tvorí časť zmeny (alebo celú zmenu), ktorej cena nebola 
dohodnutá a ak: 

(a) Zhotoviteľovi vzniknú (alebo vznikli) náklady, o ktorých ak by práca nebola
vynechaná by sa malo za to, že sú pokryté čiastkou tvoriacou časť prijatej zmluvnej
ceny

(b) vynechanie práce povedie ( alebo po viedlo) k tejto čiastke, ktorá netvorí súčasť
zmluvnej ceny a

( c) tieto náklady sa nepokladajú za zahrnuté do ocenenia niektorej nahradenej práce,

potom to Zhotoviteľ oznámi Stavebnému dozorovi spolu so zdôvodnením. Pri obdržaní tohto 
oznámenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), aby tieto 
náklady, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 

13. ZMENY A ÚPRAVY

13.1 Právo na zmenu 

Zmeny môže iniciovať Stavebný dozor kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu buď 
prostredníctvom pokynu alebo žiadosti Zhotoviteľovi, aby predložil návrh. 

Zhotoviteľ vykoná a bude viazaný každou zmenou až pokiaľ bezodkladne nepodá oznámenie 
Stavebnému dozorovi, v ktorom uvedie (spolu so zdôvodnením), že nemôže ihneď získať 
vybavenie potrebné k zmene; pri obdržaní tohto oznámenia Stavebný dozor pokyn zruší, potvrdí 

alebo zmení. 

Každá zmena môže zahrňovať: 

(a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve (tieto zmeny
však nemusia nutne znamenať zmenu v zmysle tohto článku),

(b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác

(c) zmeny výšky, polohy a/alebo rozmerov niektorej časti stavby

( d) vynechame niektorej práce pokiaľ nemá byť vykonaná niekým iným

(e) akúkoľvek dodatočnú prácu, technologické zariadenie, materiály alebo služby

nevyhnutné pre trvalé dielo vrátane všetkých preberacích skúšok s nimi spojených,
vrtov a ďalších skúšobných a výskumných prác alebo
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(f) zmenu následnosti alebo načasovania výstavby diela.

Zhotoviteľ nevykoná žiadnu úpravu a/alebo zmenu stavby, pokiaľ a dokiaľ Stavebný dozor 
nevydá pokyn k zmene alebo ju neschváli. 

Stavebný dozor je povinný obdržať k vydaniu pokynu k Zmene písomný súhlas Objednávateľa. 
Pokiaľ pokyn k Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže 
vykonať. 

13.2 Zlepšovací návrh 

13.3 Postup pri zmenách 

Keď Stavebný dozor pred vydaním pokynu ku zmene požiada o návrh, bude na to Zhotoviteľ 
reagovať tak rýchlo ako je to možné buď udaním dôvodu prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento 
prípad) alebo predložením: 

(a) popisom navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

(b) návrhom Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy harmonogramu podľa podčlánku 8.3
(Harmonogram prác) a lehoty výstavby a

(c) návrhom Zhotoviteľa na ocenenie zmeny.

Stavebný dozor čo najskôr po obdržaní takého návrhu zareaguje schválením, nesúhlasom alebo 
komentárom .. Stavebný dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu k 
Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie ponuky alebo 
pokyn k Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže 
vykonať. Behom čakania na odpoveď nebude Zhotoviteľ odkladať akékoľvek práce. 

Každý pokyn k vykonaniu zmeny so všetkými požiadavkami na zaznamenávanie nákladov bude 
vydaný Stavebným dozorom Zhotoviteľovi, ktorý potvrdí príjem. 

Každá zmena bude ocenená v súlade s článkom 12 (Meranie a oceňovanie), ak Stavebný dozor 
nevydá iný pokyn alebo nerozhodne inak v súlade s týmto článkom. 

Po schválení Zmeny alebo vydaní Pokynu na Zmenu Stavebným dozorom a vykonaní prác na 
zmene vzniká Zhotoviteľovi nárok na Platby v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy. 

Zmena môže byť vykonaná až na základe bezvýhradného písomného súhlasu Objednávateľa a to 
zápisom v stavebnom denníku oprávnenou osobou Zhotoviteľa alebo mého písomného 
vyjadrenia, verifikovaného oprávnenou osobou Objednávateľa V prípade vykonama zmeny bez 
takéhoto súhlasu práce nezakladajú nárok na ich fakturáciu a budú považované za poškodenie 
majetku Objednávateľa 

13.4 Platba v príslušných menách 

Keď Zml1:1va o dielo predpokladá platb1:1 zmlwmej cefly vo viac Aež jedAej meAe, potom 
kedykoľvek je úprava dohodnutá alebo stanovená tak, ako je uvedené vyššie, bude ur6ená 6iastka 
splatAá v každej z použitel'Aýeh mieA. Pre tento úeel bude pripojeAý odkaz na skutoený alebo 
oeakávaný pomer miefl pre eeAu zmeneAej práee a na pomer rôZf!ych mien ureeAých pre platbu 
zmlwmej ceAy. 

Neaplikuje sa 
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13.5 Predbežné čiastky 

Neaplikuje sa 

13.6 Práca za časovú mzdu 

Neaplikuje sa 

13. 7 Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien

Neaplikuje sa 

13. 8 Úpravy ceny v dôsledku valorizácie

V tomto podčlánku "Tabuľka ádajov úprav" znamená doplnenú tabuľku údajov o úpravách 
obsiahnutú v Prílohe k ponuke. Ak taká tabuľka údajov o úpravách neexistuje, potom tento 
článok neplatí. 

Keď tento článok platí, budú čiastky splatné Zhotoviteľovi, upravené kvôli ZV)'Šen)'m alebo 
zníženým cenám pracovnej sily, vybavenia a iných vstupov do stavby tak, že sa pripočítajú alebo 
odpočítajú čiastky stanovené podľa vzoreov predpísaných týmto článkom. Do tej miery, v ktorej 
plná kompenzácia za všetky zvýšenia alebo zníženia nákladov nie je krytá ustanoveniami tohto 
alebo iných článkov bude sa mať za to, že prijatá zmluvná cena zahri4uje čiastky, ktoré pokryjú 
možnosť ďalšieho ZY)'Šenia I zníženia nákladov. 

Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi (tak ako bola stanovená v súlade s 
príslušným dokumentom a potvrdená potvrdením platbJ0 bude určená podľa vzorca pre každú z 
mien, v ktorých Je splatná zmluvná cena. Žiadna úprava by nemala byť použitá pre prácu 
ocenenú na základe nákladov alebo bežných cien. "'horec bude mať nasledujúcu obecnú podobu: 

l!n - a =I= b * Lnlba-+ e * 1\'1111Ma + d * EniEa--=I=--;--;--;-

�n" je násobiteľ zmeny, ktorý bude použitý na odhadnutie zmluvnej ceny za prácu vykonanú 
za obdobie "n", pričom týmto obdobím je mesiac, pokiaľ nie je v Prílohe k ponuke uvedené inak; 

"a" je pevný koeficient, uvedený v príslušnej tabuľke údajov o úpravách, a predstavujúci časť 
zmluvných platieb, ktoré nemôžu b)ť upravované; 

"b", "e", "d", ... sú koeficienty, reprezentujúce odhadované pomery každého nákladového 
prvku, ktorý súvisí s realizáciou stavby, ako je to uvedené v príslušnej tabuľke údajov o 
úpravách; takéto tabuľkové nákladové prvky môžu označovať zdroje ako napr. pracovnú silu, 
výrobné zariadenie a materiály; 

!!.Ln�n�n", ... sú skutočné nákladové ukazovatele alebo odporúčané ceny pre obdobie 
"n", VJjadrené v príslušnej mene platby a každý z nich je použiteľný k príslušným tabuľkovým 
nákladovým prvkom v období 4 9 dní pred posledným di4om tohto obdobia (ku ktorému sa 
vzťahuje potvrdenie o platbe): a 
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�0�0�0", ... sú základné nákladové ukazovatele alebo odporúčané ceny, V)jadrené 
v príslušnej mene platby a každý z nich je použiteľný k príslušným tabuľkovým nákladovým 
prvkom v základnom období. 

Budú použité nákladové inde1,y alebo referenčné zmeny uvedené v tabuľke údajov o úpravách. 
Keď je ich zdroj pochybný, budú stanovené Stavebným dozorom. Pre tento účel bude pripojená 
poznámka k hodnotám indexov v uvedených dňoch (zaznamenané v štvrtom a piatom stÍpci 
tabuľky) pre účely objasnenia zdrojov aj keď tieto údaje (a tak ani tieto hodnot)0 nemusia 
zodpovedať základným nákladov)'m inde1wm. 

V prípadoch kedy mena indexu (uvedená v tabuľke) nezodpovedá mene platby bude index 
prepočítaný na zodpovedajúcu menu platby v predajnom kurze stanovenom centrálnom bankou 
Krajiny pre túto zodpovedajúcu menu k dátumu, ku ktorému je index stanovený. 

Pokiaľ nie sú k dispozícii všetky aktuálne i nákladové indexy, určí Stavebný dozor predbežný 
index pre vydanie potvrdenia čiastkovej platby. Keď je k dispozícii aktuálay aákladový iade1,, 
bude úprava podľa toho prepočítaná. 

Keď Zhotoviteľ aedokončí stavbu v lehote výstavby bude potom vykonaaá úprava cien pri 
použití buď (i) každého iade1m alebo ceay použiteľných 4 9 dní pred skončením lehoty výstavby 
stavby, alebo (ii) aktuálneho inde1m alebo ceny podľa toho, čo je výhodnejšie pre Objednávateľa. 

Váhy (koeficient)0 pre každý z nákladových faktorov uvedených v tabuľke (tabuľkách), údajov 
o úpravách budú upravené len keď boli poskytnuté ako neodôvodnené, nevyrovnané alebo
neoprávnené v dôsledku zmeny.

Neaplikuje sa 

14. ZMLUVNÁ CENAAPLATBY

14.1 Zmluvná cena 

Ak nie je v Zvláštnych podmienkach uvedené inak: 

(a) zmluvná cena bude odsúhlasená alebo určená podľa podčlánku 12.3 (Oceňovame)
a bude podliehať úpravám v súlade so zmluvou o dielo,

(b) Zhotoviteľ zaplatí všetky poplatky a dane v dôsledku svojich povinností podľa
Zmluvy o dielo a zmluvná cena nebude upravovaná kvôli žiadnym takým nákladom
okrem prípadov uvedených v podčlánku 13.7 (Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych
zmien)

( c) Zhotoviteľ zaplatí poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie staveniska a iné
poistenia podľa Zmluvy,

( d) všetky množstvá, ktoré sú dané v popise prác alebo inom súvisiacom dokumente sú
množstvá odhadované a nemajú byť pokladané za skutočné a správne množstvá:

i. prác, ktoré má Zhotoviteľ realizovať alebo

ii. pre účely článku 12 (Merame a oceňovame) a

( e) Zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozorovi do 28 dní po dátume začatia prác
navrhovaný rozpis všetkých paušálnych cien uvedených v súvisiacich dokumentoch.
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Stavebný dozor môže brať tento rozpis do úvahy pri príprave potvrdenia faktúry, ale 
nebude ním viazaný. 

14.2 Zálohová platba/Preddavok 

Objednávateľ poskytne preddavok ako bezúročnú pôžičku na prípravu, keď Zhotoviteľ predloží 
zábezpeku v súlade s týmto článkom. Celkový preddavok, počet a načasovanie splátok (pokiaľ je 
ich viac než jedna) a použité meny a pomery budú také ako sú uvedené v Prílohe k ponuke. 

Pokiaľ a dokiaľ Objednávateľ neobdrží túto zábezpeku alebo ak nie je cellmvý preddavok 
uvedenj' v Prílohe k ponuke, tento článok neplatí. 

Stavebný dozor vydá potvrdenie čiastkovej faktúry na prvú splátku potom, čo obdrží súpis 
vykonaných prác (podľa podčlánku 14 .3 (Žu1desľ e pet1,nie11ie é1astkove1 fáktúry)) a potom, čo 
Objednávateľ obdrží (i) zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov podľa podčlánku 4 .2 
(Zábezpeka na splnenie zmlwmýeh ztiwizkwi) a (ii) zábezpeku vydanú vo vj·ške a menách 
rovnajúcu sa preddavku. Táto záruka bude vydaná subjektom a z krajiny schválenej 
Objednávateľom a bude mať formu uvedenú v prílohe k Zvláštnym podmienkam alebo inú 
formu schválenú Objednávateľom. 

Zhotoviteľ zabezpečí, že zábezpeka bude platiť do splatenia preddavku, ale jeho čiastka sa bude 
progresívne znižovať o čiastku splatenú Zhotoviteľom tak, ako je uvedeHé v potvrdeniach fakttW. 
Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončenia jej platnosti a preddavok nebol splatený do 
28 dní pred tjrmto dátumom, potom Zhotoviteľ predÍži platnosť zábezpeky, dokiaľ nebude 
preddavok splatený. 

Preddavok bude splatený prostredníctvom percentuálnych odpočtov v potvrdeniach faktúr. 
Pokiaľ nie sú v Prílohe k ponuke uvedené iné perceRtá: 

(a) odpočty začnú v potvrdení platby, v ktorom celková výška potvrdených čiastkových
faktúr (okrem preddavku a odpočtov a splácania zadržovaných čiastok) presahuje 10%
schválenej zmluvnej ceny mínus predbežné čiastky/položky a

(b) odpočty budú vykonané podľa amortizačnej sadzby vo výške jednej štvrtiny čiastky
každého potvrdenia faktúry (okrem preddavku a odpočtov a splácania zadržovaných
čiastok) v menách a pomeroch preddavku pokiaľ preddavok nebude splatený.

Keď preddavok nebol vyúčtovaný pred vydaním preberacieho protokolu alebo pred odstúpením 
podľa článku 15 (Odstúpenie ed zmluvy ze strany· Ob1edm!nateľa), článku 16 (Prerušeme pr-ilc a 
odstúpeme ed zmluvy· ze strany' Zhete·nteľa ) alebo článku 19 ( Vyššia mec) (podľa okolností) 
celkový zostatok, ktorý v tej dobe zostáva sa stáva okamžite splatným Zhotoviteľom 
Objednávateľovi. 

Neaplikuje sa 

14.3 Žiadosť o potvrdenie čiastkovej platby 

Zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozorovi po skončení každého mesiaca v šiestich kópiách súpis 
vykonaných prác vo forme schválenej Stavebným dozorom, v ktorom podrobne doloží čiastky , 
o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že na ne má právo spolu so zdôvodňujúcimi dokumentmi,
ktoré budú zahrňovať správu o postupe prác v tomto mesiaci v súlade s podčlánkom 4 21
(Správy o postupe prác).
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Súpis vykonaných prác bude obsahovať nasledujúce položky tak, ako to bude aplikovateľné, 
ktoré budú vyjadrené v rôznych menách, v ktorých je splatná zmluvná cena a v poradí ako je 
ďalej uvedené: 

(a) prepočet zmluvnej ceny vykonaných prác a vyhotovené dokumenty Zhotoviteľa ku
koncu mesiaca (vrátane zmien, ale okrem položiek popísaných v pododstavcoch (b) až

(g) nižšie),

(b) všetky ďalšie príplatky a odpočty, ktoré môžu byť splatné v súlade so Zmluvou

(c) odpočet čiastok potvrdených vo všetkých predchádzajúcich potvrdeniach faktúr.

14.4 Harmonogram platieb 

14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre stavbu 

Kea' tem:o eláRok platí suEle potvrdeRie eiastkovej faktúry ossahovať poElťa poEloElstavea (e) 
poEleláRku 14 .3 (i)e1astku za teehRologieké zariaEleRia a materiály, ktoré soli Elopraveflé Ra 
stavenisko preto, asy soli použité pre trvalé Elielo a (ii) zflížeme, pokiaľ tvorí zmluvRá hoElRota 
za tieto teehRologieké zariaEleRia a materiály súeast' trvalého Eliela poElľa poEloElstavea (a) 
poElelánku 14 .3 (Žttuiasť e petvrdcnic 6it1stkavej faktttry} 

Ak Reossahuje Príloha k poRuke zoznamy uveEleRé v podoElstaveoeh (s) (i) aleso e) (i) uveElené 
Rižšie, potom teflto eláRok Replatí. 

Stavesflý Elozor stanoví a potvrElí kažElé RavýšeRie, ak sa Elomnieva, že sú splRené nasleElujúee 
poElmieRky: 

(a) Zhotoviteľ

(;\ • ,.1 1 1 .. ' ' ( 't L. ,.1 ' 1 t ,.1 ' '11 ,.1 v 't' -,7 vieuo uspo,0J1ve zaznamy vrErafle OU.JeumlVo,, po vruem, na c auov a pouzHa
teehRologiekj·eh zariaEleRí a materiálov), ktoré sú k Elispozíeii pre kom:rolu a

(ii) oElovzElal prehláseflie o RáklaEloeh Ra získaflie a EloElávku teehflologiekýeh zariaEleflí
a materiálov Ra staveRisko dokumentovaRých uspokojivou eviEleRciou.

a El'alej 

(s) zodpoveElajúee teehRologieké zariaEleRia a materiály:

a-leee 

(i) sú tie, ktoré sú uveEleflé v prílohe k poRuke pre zaplateflie po Raložeflí

(ii) soli Raložeflé k Eloprave do KrajiRy, sú Ra ceste Ra staveRisko v súlaEle so Zmluvou a

(iii) sú popísaflé v Rákladovom liste aleso inom EloklaEle o Raložeflí, ktorý sol oElovzElaRý
StavesRému dozorovi spolu s EloklaElom o zaplateRí ElopravRého a poistenia
v akýehkoľvek El'alšíeh úeelne požaElovaRých dokumeRtoch a taktiež sanková záruka
vo forme schválenej OsjeElnávateťom a vyElanej ním schváleflou právflickou ososou
v eiastkaeh a meRáeh rovRajúeich sa splatflej eiastke poElťa tohto eláRku: táto záruka
môže s)ť v poElosnej forme ako tá, o ktorej sa hovorí v poElelánku 14 .2 (Ztilehw;á
platbt1/Prcddavek) a suEle platiť pokiaľ ResuElú teehnologieké zariaEleRia a materiály
správne usklaElReflé Ra staveRisku a zasezpeeené pres stratou, poškoEleRím aleso
ZflÍeeRÍm.

(c) zoElpoveElajúee techRologické zariaElenia a materiály:

(i) sú tie, ktoré sú uvedeflé v Prílohe k ponuke pre zaplatenie po doElaní na staveRisko a
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(ii) boli dodané na stavenisko a sú tam správne uskladnené a zabezpečené pred stratou,
poškodením alebo zničením a zdajú sa byť v súlade so Zmluvou.

Dodatočná čiastka, ktorá bude potvrdeaá sa bude rovaať 80% toho, čo Stayebný dozor stanoví 
ako náklady na technologické zariadenia a materiály (vrátaae dodávky na stavenisko), pričom sa 
vezmú do úvahy dokumenty uvedené v tomto článku a zmluvná hodnota technologiokého 
zariadenia a materiálov. 

Meny tjrchto dodatočnj'ch čiastok budú tie isté ako meny, v ktorjroh je splatná platba, keď je 
zmluvná hodnota zahrnutá do pododstavoa a) podčláaku 14 .3 (Žzadosť e petvrdcme č1€fStkfJ11cJ 
faktúry). Vtedy bude potvrdenie faktúry zahrňovať aj použiteľné zníženie, ktoré sa bude rovnat' 
tejto dodatočnej čiastke za zodpovedajúoe technologické zariadenie a materiály a bude 
v rovnakých menáoh a pomerooh. 

Neaplikuje sa 

14. 6 Vydanie priebežných platobných potvrdení

Žiadna čiastka nebude potvrdená ani vyplatená, pokiaľ Objednávateľ neobdrží a neschváli 
zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov. Potom Stavebný dozor do 28 dní po obdržaní 
súpisu vykonaných prác a zdôvodňujúcich dokumentov vydá Objednávateľovi potvrdenie 
čiastkovej faktúry, v ktorom sa uvedie čiastka, ktorú Stavebný dozor spravodlivo stanoví ako 
splatnú spolu s odôvodnenými podrobnosťami. 

Pred vydaním preberacieho protokolu nebude Stavebný dozor zaviazaný k vydaniu uvedeného 
potvrdenia v čiastke, ktorá by bola (po iných odpočtoch) nižšia ako minimálna čiastka 
potvrdenia čiastkovej faktúry (ak existuje), uvedená v Prílohe k ponuke. V tomto prípade to 
Stavebný dozor príslušne oznámi Zhotoviteľovi. 

Priebežné platobné potvrdenia budú vydávané tak, aby konečná faktúra bola minimálne 
v objeme 5% celkovej ceny Diela. 

Zo žiadneho iného dôvodu nebude potvrdenie čiastkovej faktúry odmietnuté okrem toho, keď: 

(a) sa ukáže, že niektorá dodaná vec alebo vykonaná práca nie je celkom v súlade so
Zmluvou, cena tejto úpravy alebo výmeny môže byť odpočítaná od čiastky inak
splatnej pokiaľ úprava alebo výmena nie je dokončená a/alebo

(b) Zhotoviteľ nevykonal alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade so
Zmluvou a takto mu to bolo oznámené Stavebným dozorom, môže Stavebný dozor
stanoviť hodnotu tejto práce alebo povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej
pokiaľ práca alebo povinnosť nie je vykonaná.

Stavebný dozor môže v ktoromkoľvek potvrdení faktúry vykonať zmenu alebo úpravu, ktorá 
mala byť správne vykonaná v niektorom predchádzajúcom potvrdení faktúry. Nebude sa mať za 
to, že potvrdenie znamená prijatie schválenie, súhlas alebo spokojnosť stavebného dozoru. 

14.7 Platba 

Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi: 

(a) prvú splátku zálohovej platby do 42 dní po vydaní Oznámenia o prijatí ponuky alebo
do 21 dní po obdržaní dokumentov v súlade s podčlánkom 4 .2 (ptibezpeka na sp/neme
&nluvnýeh ztivezlwv) a podčlánkom 14 .2 (Ztiwhevé platbe/Preddtz'lek), podľa toho, čo
sa stane neskôr
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(b) čiastku potvrdenú v každom potvrdení čiastkovej faktúry do 60 dní od
preukázateľného doručenia vystavenej faktúry vrátane všetkých príloh, potvrdených
stavebným dozorom Objednávateľovi, a

(c) čiastku odsúhlasenú v potvrdení konečnej faktúry do 60 dní od preukázateľného
doručenia vystavenej faktúry vrátane všetkých príloh, potvrdených stavebným
dozorom Objednávateľovi.

(d) Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie vrátane ITMS kódu projektu,
číslo zmluvy a náležitosti podľavšeobecne záväzných právnych predpisov. Ak ich faktúra 
nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ Je oprávnený takúto 
faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená V tomto 
prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného d01 učenia opravenej alebo doplnenej faktúry do 
sídla Objednávateľa. Prílohou faktúry bude aJ položkovitý súpis skutočne vykonaných prác, 
potvrdený stavebným doz01 om a Zhotoviteľom pečiatkou a podpisom na každej strane 
obsahujúcej údaje 

Platby faktúr budú poukazované pod variabilným symbolom uvedeným na faktúre Zhotoviteľa 
na účet uvedený na faktúre, ktorý musí byť rovnaký ako účet uvedený v Zmluve o Dielo. Zmena 
bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 
Komunikácia. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov, v 
prípade, že ide o Zhotoviteľa - skupinu (konzorcium), predloží aj písomný súhlas ostatných 
členov skupiny so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene Jednotlivých 
členov skupiny). Zmena musí byť vykonaná dodatkom k Zmluve o dielo„ 

14. 8 Oneskorená platba

Keď Zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkom 14.7 (Platba) má Zhotoviteľ právo na 
finančnú pokutu vypočítanú mesačne na čiastku nezaplatenú za obdobie oneskorenia platby. 
Predpokladá sa, že toto obdobie začína dátumom platby špecifikovaným v podčlánku 14.7 
(Platba) bez ohľadu (v prípade podľa pododstavca (b )) na dátum vystavenia potvrdenia 
čiastkovej faktúry. 

Ak nie je v Zvláštnych podmienkach stanovené inak, bude táto finančná pokuta vypočítaná 
z ročnej sadzby o tri percentuálne body vyššia než diskontná sadzba centrálnej banky v krajine 
meny platby a bude platená v tejto mene. 

Na túto platbu má Zhotoviteľ nárok bez formálneho oznámenia alebo potvrdenia a ani keby to 

bolo v rozpore s inou legislatívou alebo opravným prostriedkom. 

Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania Diela prostredníctvom európskych 
štrukturálnych a investičných fondov - predfinancovanie. Omeškanie úhrady faktúr, spôsobené 
výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním 
dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči Objednávateľovi. 

14.9 Platba zádržného 

Neaplikuje sa 
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14.10 Konečný súpis prác 

Do 30 dní po obdržaní preberacieho protokolu odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi 6 kópií 
konečného súpisu prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi podľa podčlánku 14.3 (Žzadosť o 
potvrdenie č1astkove; faktúry), ktorý bude vyjadrovať: 

(a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo k dátumu
uvedenému v preberacom protokole

(b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné a

( c) odhad všetkých ďalších čiastok, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že sa stanú
splatnými podľa Zmluvy. Odhadované čiastky budú v tomto súpise uvedené oddelene.

Stavebný dozor potom vydá potvrdenie v súlade s podčlánkom 14.6 (Vydanie potvrdenia 
čwstkovej faktúry). 

14.11 Žiadosť o potvrdenie konečnej faktúry 

Do 30 dní po obdržaní Protokolu o vyhotovení diela, Zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozorovi 
6 kópií návrhu konečného súpisu vykonaných prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú 
detailne vyjadrovať vo forme schválenej Stavebným dozorom: 

(a) cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo

(b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy o dielo
alebo inak.

Konečná faktúra musí byť minimálne v objeme 5% celkovej ceny Diela. 

Ak Stavebný dozor nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu vykonaných prác 
alebo ju nemôže overiť, oznámi Zhotoviteľ také ďalšie informácie, aké Stavebný dozor 
odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. 
Zhotoviteľ potom pripraví a odovzdá Stavebnému dozorovi konečný súpis vykonaných prác tak, 
ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác sa v týchto Podmienkach nazýva Konečný 
súpis vykonaných prác. 

Ak sa po diskusiách medzi Stavebným dozorom a Zhotoviteľom o všetkých zmenách v návrhu 
konečného súpisu, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký rozpor, odovzdá Stavebný 
dozor potvrdenie čiastkovej faktúry ku schváleným častiam návrhu konečného súpisu 
vykonaných prác Objednávateľovi (a jednu kópiu Zhotoviteľovi). 

Potom, keď sa rozpor nakoniec vyrieši Zhotoviteľ pripraví a odovzdá konečný súpis vykonaných 
prác Objednávateľovi ( a jednu kópiu Stavebnému dozorovi ). 

14.12 Prehlásenie o splnení záväzkov 

Pri odovzdaní konečného súpisu vykonaných prác predloží Zhotoviteľ písomné prehlásenie o 
splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v konečnom súpise vykonaných 
prác predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných prostriedkov splatných 
Zhotoviteľovi podľa Zmluvy. V tomto prehlásení o splnení záväzkov je možné uviesť, že začne 
platiť potom, ako Zhotoviteľ obdrží späť zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov a zostatok 
celkovej čiastky tejto zábezpeky k dátumu, keď začne platiť toto vyrovnanie/splnenie záväzkov. 
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14.13 Vydanie potvrdenia konečnej faktúry 

Do 28 dní po obdržaní konečného súpisu vykonaných prác a prehlásenia o splnení záväzkov 
v súlade s podčlánkom 14.11 (Žzadosľ o potvrdenie konečnej faktúry) a podčlánku 14.12 
(Prehlásenie o splnení závazkov) vydá Stavebný dozor Objednávateľovi potvrdenie konečnej 
faktúry, v ktorom uvedie: 

(a) sumu, ktorá je splatná ako konečná a

(b) po započítaní Objednávateľovi všetkých čiastok skôr zaplatených Objednávateľom
a všetkých čiastok, na ktoré má Objednávateľ nárok, zostatok (ak existuje) splatný
Objednávateľom Zhotoviteľovi alebo Zhotoviteľom Objednávateľovi, podľa

okolností.

Konečná faktúra musí byť minimálne v objeme 5% celkovej ceny Diela. 

Ak Zhotoviteľ nepožiada o vydanie potvrdenia konečnej faktúry v súlade s podčlánkom 14.11 
(Žwdosľ o potvrdenie konečnej faktúry) a podčlánku 14.12 (Prehlásenie o splnení závazkov), 
požiada Stavebný dozor Zhotoviteľa , aby tak vykonal. Ak Zhotoviteľ nepredloží žiadosť do 28 
dní, vydá Stavebný dozor potvrdenie konečnej faktúry na takú čiastku, ktorú spravodlivo stanoví 
ako splatnú. 

14.14 Ukončenie záväzkov Objednávateľa 

Objednávateľ nebude zaviazaný Zhotoviteľovi za žiadnu záležitosť, alebo vec podľa Zmluvy 
alebo v spojení s ňou, alebo s realizáciou prác , inak než záväzkami vyplývajúcimi z povinnosti 
odškodnenia zo strany Objednávateľa, pokiaľ na ne Zhotoviteľ neuplatní nárok: 

(a) v konečnom súpise vykonaných prác a tiež

(b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní preberacieho
protokolu) v konečnom súpise vykonaných prác popísanom v článku 14.10 (Konečný
súpis prác).

Tento článok však neobmedzuje záväzky Objednávateľa v akomkoľvek prípade podvodu, 
úmyselného nesprávneho zaobchádzania alebo hrubej nedbalosti zo strany Objednávateľa. 

14.15 Meny platieb 

Zmluvná cena bude uhradená v mene alebo v menách uvedených v Prílohe k ponuke v Zmluve 
o dielo.

15. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA

15.1 Výzva k náprave 

Ak Zhotoviteľ nesplní niektorú povinnosť podľa Zmluvy, môže Stavebný dozor oznámením 
vyzvať Zhotoviteľa , aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v stanovenom primeranom 
čase. Oznámerne podľa predchádzajúcej vety musí byť riadne odôvodnené. 

15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa 

Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, ak Zhotoviteľ: 
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a) nevyhovie podčlánku 4.2 (Zábezpeka na sp/neme zmluvných závazkov) alebo nesplní
výzvu podčlánku 15 .1 (Výzva k náprave),

b) opustí stavbu, alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností
podľa Zmluvy o dielo,

c) bez dôvodného ospravedlnenia:

i) nepokračuje v prácach v súlade s článkom 8 (Začatie prác, oneskorenia a prerušenie
prác), alebo

ii) nesplní výzvu vydanú podľa podčlánku 7.5 (Odmietnufle), alebo podčlánku 7.6
(Opravné práce) do 28 dní po jej obdržaní,

d) zadá celú stavbu ako subdodávku, alebo postúpi zákazku bez požadovaného súhlasu,

e) dôjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, bolo mu
vydané rozhodnutie o začatí konkurzného alebo právneho konania, rokuje s veriteľmi
o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej činnosti pokračuje správca
konkurznej podstaty, poverenec alebo správca menovaný v prospech veriteľov, alebo
pokiaľ dôjde k akémukoľvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podľa platných
zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených krokov alebo udalostí, alebo

f) poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar,
odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu:

i) za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou o dielo,
alebo

ii) za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe
v súvislosti so Zmluvou o dielo,

alebo pokiaľ niekto z pracovníkov, zmocnencov alebo podZhotoviteľov Zhotoviteľa poskytne 
alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepnamo) niekomu úplatok alebo odmenu popísanú 
v tomto pododstavci (f). Avšak zákonná provízia a odmena pracovníkom Zhotoviteľa 
neoprávňuje k odstúpeniu od Zmluvy o dielo. 

Ak nastane ktorákoľvek z týohto udalostí alebo okolností, môže Objednávateľ so 14 dňovou 
v5'povednou lehotou Zhotoviteľovi odstúpiť od Zmluvy o dielo a vypovedať Zhotoviteľa zo 
stavby. Okrem prípadov uvedenýoh v pododstavoi (e), alebo (t) môže Objednávateľ vypovedať 
Zmluvu okamžite. 

Odstúpenie podľa písm a) až d) nadobudne účmnosť 14 dní po doručení Zhotoviteľovi. 
Odstúpenie podľa písm e) a f) nadobudne účmnosť dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. 

Rozhodnutie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy neruší žiadne iné právo Objednávateľa podľa 
Zmluvy alebo iné. 

Zhotoviteľ potom opustí stavenisko a odovzdá Stavebnému dozorovi akékoľvek požadované 
vybavenie, dokumentáciu Zhotoviteľa a inú projektovú dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre 
neho. Zhotoviteľ ďalej využije všetko svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek 
odôvodnený pokyn obsiahnutý v odstúpení (i) pre postúpenie niektorej subdodávky a (ii) pre 
ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe. 

Po odstúpení môže Objednávateľ dokončiť stavbu a/alebo zariadiť, aby tak urobili iné právnické 
osoby. Objednávateľ a tieto osoby potom môžu využiť celé vybavenie, dokumentáciu 
Zhotoviteľa a ďalšie projektové dokumentácie zhotovené Zhotoviteľom alebo v jeho zastúpení. 
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Objednávateľ potom oznam1, že vybavenie Zhotoviteľa a dočasné práce budú vydané 
Zhotoviteľovi na stavenisku alebo v jeho blízkosti. Zhotoviteľ urýchlene zariadi ich odstránenie 
na svoje riziko a náklady. Avšak ak do tohoto času nebola Zhotoviteľom vykonaná niektorá 
platba splatná Objednávateľovi, môžu byť tieto položky Objednávateľom predané za účelom 
krytia tejto platby. Zostatok z tohto postupu bude potom vyplatený Zhotoviteľovi. 

15.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia 

Čo najskôr, ako je to možné, potom čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 15.2 
(Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa) nadobudne účinnosť, bude Stavebný dozor 
postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác, 
vybavenia a dokumentácie Zhotoviteľa a všetkých ďalších platieb splatných Zhotoviteľovi za 
vykonané práce v súlade so Zmluvou. 

15.4 Platba po odstúpení 

Potom, čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 15 .2 ( Odstúpenie od zmluvy zo strany 
Objednávateľa) nadobudne účinnosť, môže Objednávateľ: 

a) postupovať v zmysle podčlánku 2.5 (Požwdavky Objednávateľa),

b) odmietnuť ďalšie platby Zhotoviteľovi, pokiaľ nie sú stanovené ceny vykonaných
prác, ich dokončenie a odstránenie všetkých vád, škody spôsobené oneskorením pri
dokončení (ak k nemu došlo) a všetky ďalšie náklady spôsobené Objednávateľovi,
a/alebo

c) obdržať od Zhotoviteľa náhradu za všetky straty, ktoré znáša Objednávateľ a všetky
mimoriadne náklady na dokončenie prác po započítaní všetkých čiastok splatných
Zhotoviteľovi podľa podčlánku 15.3 (Ocenenie k dátumu odstúpenia). Po obdržaní
náhrady za všetky tieto straty a mimoriadne výdavky vyplatí Objednávateľ zostatok
Zhotoviteľovi.

15.5 Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od zmluvy vypovedať zmluvu 

Objednávateľ bude mať nárok na odstúpenie od Zmluvy o dielo kedykoľvek podľa svojho 
uváženia tým, že toto odstúpenie oznámi Zhotoviteľovi. Odstúpenie vstúpi do platnosti ú6innosti 
28 dní po neskoršom z dátumov, keď buď Zhotoviteľ obdrží toto oznámenie, alebo Objednávateľ 
vráti zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov. Objednávateľ nesmie odstúpiť od Zmluvy 
o dielo podľa tohto Slánku kvôli tomu, aby práce vykonal sám, alebo aby ich nechal vykonať
in$•m Zhotoviteľom.

Po tomto odstúpení bude Zhotoviteľ postupovať podľa pod61ánku 16.3 (Uken6eme prác t1 
odstránenie Et1rit1dení Zhotowfefo ) a bude mu zaplatené v súlade s pod61ánkom 19.6 
(Dobrovoľné odstÍtpeme od Zmluvy, pl-atét1 ti tt'/oľneme). 

Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu kedykoľvek keď sa mu to hodí, tým že doručí 
Zhotov1teľov1 písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede 
Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi 
Zábezpeku na vykonanie prác. 
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Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať podľa podčlánku 16.3 a 
bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom l 9 6. 

16. PRERUŠENIE PRÁC A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY
ZHOTOVITEĽA

16.1 Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce 

Ak Stavebný dozor nevydá potvrdenie v súlade s podčlánkom 14 6 (Vydanie potvrdenia 
čiastkovej faktúry) alebo Objednávateľ neplní podčlánok 2.4 (Finančné opatrenia 
Ob;ednávateľa) alebo podčlánok 14.7 (Platba), môže Zhotoviteľ potom, čo to najmenej 21 dní 
predtým oznámil Objednávateľovi, prerušiť práce (alebo spomaliť tempo prác), do tej doby 
pokiaľ Zhotoviteľ neobdrží potvrdenie o platbe, dostatočný dôkaz alebo platbu, podľa okolnosti 
a podľa toho, čo stojí v oznámení. 

Tento krok neobmedzuje nárok Zhotoviteľa na pokutu podľa podčlánku 14.8 (Oneskorená 
platba) a na odstúpenie podľa podčlánku 16.2 (Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa ). 

Ak Zhotoviteľ následne obdrží toto potvrdenie o platbe, dôkaz alebo platbu (ako je to popísané v 
príslušnom článku a vo vyššie uvedenom oznámení) predtým ako dá oznámenie o odstúpení, 
vráti sa k normálnej práci tak skoro, ak je to prakticky možné. 

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady dôsledkom prerusema prác (alebo 
spomalením tempa prác) v súlade s týmto článkom, oznámi Zhotoviteľ túto skutočnosť 
Stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (Požiadavky Zhotoviteľa ) na: 

a) predÍženie lehoty výstavby za každé takéto oneskorenie, pokiaľ je alebo bude
dokončenie oneskorené, podľa podčlánku 8.4 (PredÍžeme lehoty výstavby), a

b) zaplatenie všetkých týchto nákladov a primeraného zisku, ktoré budú zahrnuté do
zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohoto oznámenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 
(Rozhodnutia), tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 

16.2 Odstúpenie od zmluvy Zo strany Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ bude oprávnený na odstúpenie od Zmluvy o dielo, ak: 

a) neobdrží do 42 dní po podaní oznámenia podľa článku 16.1 (Oprávnenie Zhotoviteľa
prerušiť práce) dôkaz týkajúci sa povinnosti Objednávateľa splniť podčlánok 2.4
(Finančné opatrenia Ob;ednávateľa),

b) Stavebný dozor nevydá príslušné potvrdenie faktúry do 56 dní potom, čo obdržal
prehlásenie a podporné dokumenty,

c) Zhotoviteľ neobdrží splatnú čiastku podľa Potvrdenia čiastkovej faktúry do 42 dní od
uplynutia doby uvedenej v podčlánku 14. 7 (Platba), do ktorej má byť platba vykonaná
(s výnimkou zrážok podľa podčlánku 2.5 (Požiadavky Objednávateľa)),
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d) Objednávateľ zásadným spôsobom neplní svoje povinnosti podľa Zmluvy,

e) Objednávateľ neplní ustanovenia podčlánkov 1.6 (Zmluva o dielo) alebo 1.7
(Poverenie),

f) predÍžené prerušenie prác má vplyv na celú stavbu tak, ako to je popísané v podčlánku
8.11 (PredÍženie prerušenia), alebo

g) dôjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, bolo proti
nemu vydané rozhodnutie o zahájení konkurzného alebo právneho konania, jedná
s veriteľmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej činnosti
pokračuje správca konkurznej podstaty, poverenec alebo správca menovaný
v prospech veriteľov, alebo pokiaľ dôjde k akémukoľvek kroku alebo udalosti, ktoré
by mali (podľa aplikovaného práva) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených
krokov alebo udalostí.

Keď nastane ktorákoľvek z týchto udalostí alebo okolností, môže Zhotoviteľ so 14-dňovou 
výpovednou lehotou odstúpiť od Zmluvy o dielo. Okrem prípadov uvedených v pododstavcoch 
(f) alebo (g) kedy môže Zhotoviteľ vypovedať Zmluvu s okamžitou platnosťou.

Rozhodnutie Zhotoviteľa odstúpiť od Zmluvy o dielo neruší žiadne iné právo Zhotoviteľa 
podľa Zmluvy o dielo alebo iné právo. 

16.3 Ukončenie prác a odstránenie zariadení Zhotoviteľa 

Potom čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 15.5 (Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od 
zmluvy), podčlánku 16.2 (Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa ) alebo podčlánku 19.6 
(Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie) nadobudlo v platnosť účinnosť, 
Zhotoviteľ urýchlene: 

a) zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých prác, ku ktorým dal Stavebný dozor
pokyn na ochranu života alebo majetku, alebo pre bezpečnosť na stavbe,

b) odovzdá dokumentáciu Zhotoviteľa , technologické zariadenia, materiály a ďalšie
práce, za ktoré obdržal platbu, a

c) odstráni zo staveniska celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné
k zaisteniu bezpečnosti a opustí stavenisko.

16.4 Platba pri odstúpení 

Potom čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 16.2 (Odstúpenie od zmluvy zo strany 
Zhotov1teľa) nadobudne účinnosť, Objednávateľ urýchlene: 

a) vráti Zhotoviteľovi zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov,

b) zaplatí Zhotoviteľovi v súlade s podčlánkom 19 .6 (Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy,
platba a uvoľnenie) a

c) uhradí Zhotoviteľovi ušlý zisk, alebo inú stratu alebo škodu, ktorá Zhotoviteľovi
vznikla dôsledkom tohto odstúpenia.
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17. RIZIKOAZODPOVEDNOSŤ

17.1 Náhrada škody 

Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa a jeho personál, prípadne sprostredkovateľov a zaistí, aby im 
nevznikla škoda, v prípade akýchkoľvek nárokov, škôd, strát a výdavkov (vrátane právnych 
poplatkov a výdavkov) pokiaľ 

a) súvisia s telesným úrazom, ochorením, chorobou alebo smrťou, ktoré vznikli v
súvislosti s vykonaním a dokončením prác alebo odstránením akýchkoľvek závad,
pokiaľ nevznikli nedbanlivosťou, úmyselne alebo porušením Zmluvy Objednávateľom,
jeho zamestnancami alebo sprostredkovateľmi a

b) sa týkajú poškodenia alebo straty akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo osobného
(iného než je dielo) do tej miery že také poškodenie alebo strata:

(i) vzniklo, alebo prebieha, alebo je dôsledkom realizácie a ukončenia diela
a odstránenia závad, a

(ii) môže byť pripísané akémukoľvek zanedbaniu, úmyselnému skutku alebo porušenm
Zmluvy Zhotoviteľom, jeho zamestnancami, prípadne sprostredkovateľmi, alebo
inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestnávanou kýmkoľvek z nich.

Objednávateľ odškodní Zhotoviteľa , jeho pracovníkov alebo sprostredkovateľov za všetky 
nároky, škody, straty a náklady (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) pokiaľ (1) súvisia 
s telesným ublížením, ochorením, chorobou alebo smrťou, ktoré sú pripísateľné nedbalosti, 
úmyselne alebo porusemm Zmluvy Objednávateľom, jeho zamestnancami alebo 
sprostredkovateľmi a (2) sa jedná o záležitosti, ktoré môžu byť vylúčené z poisťovacieho krytia, 
ako je popísané v pododstavcoch (d) (i), (ii) a (iii) podčlánku 18.3 (Poisteme proti zraneniu osôb 
a škodám na majetku). 

17.2 Starostlivosť Zhotoviteľa o stavbu 

Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za starostlivosť o stavbu a vybavenie od dátumu zahájenia 
prác až do doby, kedy je vydaný (alebo sa považuje, že bol vydaný) preberací protokol podľa 
podčlánku 10.1 (Prebratie stavby a Jej časti), keď zodpovednosť za starostlivosť o stavbu prejde 
na Objednávateľa. Ak je preberací protokol vydaný (alebo sa považuje, že bol vydaný) k etape 
alebo niektorej časti stavby, zodpovednosť za starostlivosť o etapu, alebo Sekcia potom prejde 
na Objednávateľa. 

Potom, čo zodpovednosť podľa uvedeného prešla na Objednávateľa, bude Zhotoviteľ 
zodpovedať za dozor o všetky práce, ktoré treba vykonať ku dňu uvedenému v preberacom 
protokole, pokiaľ Stavebný dozor nestanoví, že chýbajúce práce boli dokončené. 

Ak stavba, vybavenie, materiály alebo dokumentácia Zhotoviteľa utrpí akúkoľvek stratu alebo 
poškodenie behom obdobia, kedy za starostlivosť zodpovedá Zhotoviteľ, z akýchkoľvek 
dôvodov, ktoré nie sú uvedené v podčlánku 17.3 (RlZlká Ob1ednávateľa), Zhotoviteľ na vlastné 
riziko a náklady stratu alebo poškodenie napraví, tak aby stavba, vybavenie, materiály 
a dokumentácia Zhotoviteľa zodpovedali Zmluve. 
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Zhotoviteľ bude rovnako zodpovedný za všetky straty alebo poškodenia spôsobené akýmkoľvek 
krokom Zhotoviteľa potom, čo bol vydaný preberací protokol. Tiež bude zodpovedať za všetky 
straty alebo poškodenia, ktoré sa objavia po vydaní preberacieho protokolu a ktoré vznikli 
v dôsledku predchádzajúcich činností, za ktoré bol Zhotoviteľ zodpovedný. 

17.3 Riziká Objednávateľa 

Riziká, ku ktorým sa vzťahuje ďalej uvedený podčlánok 17.4 sú: 

a) vojna (či bola vojna vyhlásená alebo nie), konflikty invázia, činnosť nepriateľov zo
zahraničia,

b) vzbura, terorizmus, revolúcia, povstanie, vojenský prevrat alebo násilné prevzatie
moci, alebo občianska vojna v krajine,

c) výtržnosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inými osobami než je personál
Zhotoviteľa a iní zamestnanci Zhotoviteľa a podZhotoviteľov,

d) vojnové strelivo, výbušný materiál, vyžarujúce žiarenie alebo kontamináciu
rádioaktivitou v krajine stavby, pokiaľ nebola spôsobená tým, že tlakovú muníciu,
výbušniny, žiarenie alebo rádioaktivitu použil Zhotoviteľ,

e) tlakové vlny zapríčinené lietadlom alebo mými vzdušnými objektmi pohybujúcim, sa
rýchlosťou zvuku alebo nadzvukovou rýchlosťou,

f) použitie alebo zabratie časti trvalého diela Objednávateľom, okrem prípadov
popísaných v Zmluve,

g) projektová dokumentácia ktorejkoľvek časti stavby vypracovaná zamestnancami
Objednávateľa alebo inými osobami, za ktoré je zodpovedný Objednávateľ, a

h) všetky účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ
nemohol proti ním podniknúť náležité opatrenia.

17.4 Dôsledky rizík Objednávateľa 

Ak riziká uvedené v podčlánku 17.3 vedú ku stratám alebo poškodeniu stavby, vybaveniu alebo 
dokumentácii Zhotoviteľa , oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Stavebnému dozorovi a napraví 
túto stratu alebo poškodenie v rozsahu požadovanom Stavebným dozorom. 

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady v dôsledku odstraňovania tejto straty 
alebo poškodenia, podá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi ďalšie oznámenie a vznikne mu nárok 
podľa podčlánku 20.1 (Požiadavky Zhotoviteľa) na: 

a) predÍženie času v dôsledku tohto oneskorenia, pokiaľ je alebo bude dokončenie
oneskorené, podľa podčlánku 8.4 (PredÍžeme lehoty výstavby) a

b) zaplatenie všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohoto ďalšieho upozornenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s 
podčlánkom 3 5 (Rozhodnutia) tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 
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17.5 Duševné a priemyselné vlastnícke práva 

V tomto podčlánku „porušenie" znamená porušenie (alebo údajné porušenie) akéhokoľvek 
patentového práva, registrovanej projektovej dokumentácie, autorského práva, ochrannej 
známky, obchodného názvu, obchodného tajomstva alebo iných duševných alebo vlastníckych 
práv súvisiacich so stavbou; a „nárok" znamená nárok (alebo postup pri uplatňovaní nároku) pri 
obvinení z porušenia. 

Kedykoľvek niektorá zo strán neoznámi druhej strane nárok do 28 dní od kedy sa o ňom 
dozvedela alebo mohla dozvedieť, bude to považované, že sa jedna strana vzdala všetkých práv 
na odškodnenie podľa tohto článku. 

Objednávateľ odškodní Zhotoviteľa a zaistí, aby mu nevznikla škoda v prípade všetkých 
nárokov pri obvinení z porušenia, ktoré je alebo bolo: 

a) nevyhnutným dôsledkom toho, že Zhotoviteľ plnil Zmluvu, alebo

b) následkom toho, že stavba bola využitá Objednávateľom:

i) pre iný účel, ako bol uvedený, alebo aký mohol byť rozumne odôvodnený zo Zmluvy
alebo

ii) v spojení s nejakou vecou nedodanou Zhotoviteľom, pokiaľ nebolo takéto využitie
oznámené Zhotoviteľovi pred základným dátumom, alebo nie je uvedené v Zmluve.

Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa a zaistí, aby mu nevznikla ujma, v prípade akýchkoľvek 
iných nárokov, ktoré vzniknú v súvislosti s (i) výrobou, používaním, predajom alebo dovozom 
akéhokoľvek vybavenia, alebo (ii) projektovou dokumentáciou, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

Ak má strana právo na odškodnenie podľa tohoto článku, povedie odškodňujúca strana (na svoje 
náklady) jednanie vedúce k vyriešeniu nároku a všetkých súdnych sporov alebo arbitrážneho 
konania, ktoré z tohto môžu vzniknúť. Druhá strana sa bude, na požiadanie a náklady 
odškodňujúcej strany, zúčastňovať rokovaní ohľadne nároku. Táto druhá strana (a jej personál) 
neurobí žiadne prehlásenie, ktoré by mohlo poškodiť odškodňujúcu stranu, pokiaľ odškodňujúca 
strana nezanedbala vedenie nejakého rokovania, súdneho sporu alebo arbitrážneho konania, keď 
k tomu bola druhou stranou vyzvaná. 

17.6 Obmedzenie zodpovednosti 

Žiadna zo strán nebude zodpovedná druhej strane za škody z používania akéhokoľvek diela, 
stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá 
druhej strane vznikne v súvislosti so Zmluvou, inak než v súlade s podčlánkom 16.4 (Platba pri 
odstúpenľ) a článku 17.1 (Náhrada škody). 

Celková zodpovednosť Zhotoviteľa voči Objednávateľovi podľa Zmluvy, alebo v súvislosti 
s ňou, iná než podľa podčlánku 4.19 (Elektrina, voda a plyn), podčlánku 4.20 (Zariadenie 
a materiály poskytované Ob;ednávateľom), podčlánku 17.1 (Náhrada škody) a podčlánku 17.5 
(Duševné a priemyselné vlastnícke práva), nepresiahne sumu uvedenú v Zvláštnych 
podmienkach, alebo (pokiaľ tam suma nie je takto uvedená) prijatú zmluvnú cenu. 
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Tento článok neobmedzuje zodpovednosť v prípade podvodu, úmyselného nesprávneho 
jednania, alebo hrubej nezodpovednosti spáchanej previnilou stranou. 

18. POISTENIE

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie 

V tomto článku „Poisťujúca strana" znamená, že u každého druhu poistenia je strana 
zodpovedná za účinnosť a udržiavanie poistenia, ktoré je špecifikované v príslušnom podčlánku. 

Poisťujúcou stranou je vždy Zhotoviteľ. 

Kedykoľvek je poisťujúcou stranou Zhotoviteľ, bude každé poistenie uzatvorené s poisťovateľmi 
a za podmienok schválených Objednávateľom. Tieto podmienky budú zhodné s všetkými 
podmienkami odsúhlasenými obidvomi stranami pred dátumom dopisu o prijatí ponuky. Táto 
dohoda o podmienkach musí mať prednosť pred ustanoveniami tohoto článku. 

Ak sa vyžaduje hromadné poistenie, bude zmluva platiť jednotlivo pre všetky poistenia, ako by 
pre každého z hromadne poistených bola vydaná samostatná poistná zmluva. Ak sa poistná 
zmluva vzťahuje na dodatočne spoločne poistených, a to navyše k poisteniu špecifikovanému 
v tomto článku, (i) bude Zhotoviteľ konať podľa poistnej zmluvy v mene týchto dodatočných 
spoločne poistených, (ii) dodatočne spoločne poistení nebudú mať nárok na priame platby od 
poisťovateľa, a ani na iné priame rokovanie s poisťovateľom, a (iii) poisťujúca strana bude od 
všetkých dodatočne spoločne poistených požadovať, aby sa prispôsobili podmienkam uvedených 
v poistnej zmluve. 

Platby podľa každej poistnej zmluvy proti strate alebo poškodeniu budú poskytované v mene 
požadovanej pre náhradu straty alebo škody. Platby od poisťovateľa budú použité na nápravu 
strát alebo škôd. 

Príslušná poisťujúca strana bude v jednotlivých obdobiach uvedených v Prílohe k ponuke 
(počítané od dátumu účinnosti zmluvy) predkladať druhej strane: 

a) dôkazy, že poistenia popísané v tomto článku sú v platnosti, a

b) kópie poistných zmlúv pre poistenia popísané v podčlánku 18.2 (Poistenie stavby
a zariadení Zhotovzteľa) a podčlánku 18.3 (Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na

majetku).

Keď je poistné splatné, predloží poisťujúca strana dôkazy o platbe druhej strane. Vždy, keď budú 
dôkazy alebo poistné zmluvy predložené, oznámi túto skutočnosť poisťujúca strana tiež 
Stavebnému dozorovi. 

Každá zo strán splní podmienky uvedené v každej z poistných zmlúv. Poisťujúca strana bude 
informovať poisťovateľa o všetkých dôležitých zmenách vo výkone prác a musí zabezpečiť, aby 
poistenie bolo udržiavané v súlade s týmto článkom. 

Žiadna zo strán neuskutoční žiadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez 
predchádzajúceho súhlasu druhej strany Ak poisťovateľ urobí (alebo sa pokúsi urobiť) nejakú 
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zmenu, potom to strana, ktorá sa to od poisťovateľa dozvie ako práv, bezodkladne oznámi to 
druhej strane. 

Ak poisťujúca strana neuzavrie a neudrží v platnosti niektoré poistenie, ktoré má podľa Zmluvy 
uzavrieť a udržiavať, alebo neposkytne uspokojivé dôkazy a kópie poistných zmlúv v súlade 
s týmto článkom, môže druhá strana (podľa svojho uváženia a ani by to ovplyvnilo z 
ktorékoľvek iných práv alebo náhrad) uzavrieť poistenie pre dôležité krytie a platbu splatného 
poistného. Poisťujúca strana zaplatí celkovú výšku týchto čiastok druhej strane a zmluvná cena 
bude podľa toho upravená. 

Nič v tomto článku neobmedzuje povinnosti, záväzky alebo zodpovednosť Zhotoviteľa alebo 
Objednávateľa podľa Zmluvy, alebo inak Všetky nepoistené sumy a sumy nerefundované 
poisťovateľom bude znášať Zhotoviteľ a/alebo Objednávateľ v súlade s týmito povinnosťami, 
záväzkami alebo zodpovednosťou. A však ak poisťujúca strana neuzavrie a neudržuje v platnosti 
poistenie, ktoré je v platnosti a podľa Zmluvy sa vyžaduje, aby bolo uzavreté a udržiavané, 
a druhá strana nesúhlasí ani s vynechaním ani s vykonaním poistenia, ktoré by poskytovalo 
krytie v prípade tohto neplnenia, budú akékoľvek peniaze, ktoré by podľa tohto poistenia mali 
byt' uhraditeľné, zaplatené poisťujúcou stranou. 

18.2 Poistenie stavby a zariadení Zhotoviteľa 

Poisťujúca strana poistí stavbu, technologické zariadenia, materiály a dokumentáciu Zhotoviteľa 
minimálne na pokrytie nákladov na uvedenie do pôvodného stavu, vrátane nákladov na 
demoláciu, odstránenie sutiny a odborné honoráre a ušlý zisk. Toto poistenie bude v platnosti 
odo dňa, v ktorom budú predložené dôkazy podľa pododstavca (a) podčlánku 18.1 (Všeobecné 
požiadavky na p01stenie ), až do doby vydania preberacieho protokolu. 

Poisťujúca strana bude udržiavať toto poistenie tak, aby bolo zabezpečené krytie až do doby, 
kedy bude vydaný Protokol o vyhotovení diela, pre straty alebo poškodenie, za ktoré je 
zodpovedný Zhotoviteľ a ktoré vzniknú z príčin, ktoré sa vyskytnú pred vydaním Preberacieho 
protokolu a pre straty a poškodenia zapríčinené Zhotoviteľom počas iných činností (vrátane 
činností podľa článku 11 (Zodpovednosť za vady)). 

Poisťujúca strana poistí zariadenia Zhotoviteľa minimálne na sumu preplatenia plnej hodnoty 
zariadení, vrátane dodávky na stavenisko. Pre každú časť zariadení Zhotoviteľa musí byt' 
poistenie účinné a to v priebehu doby, keď sú dopravované na stavenisko až do doby, keď už nie 

je viac potrebné ako zariadenie Zhotoviteľa . 

Pokiaľ nie je vo Zvláštnych podmienkach stanovené inak, poistenie podľa tohoto článku 

a) bude uzatvorené a udržiavané Zhotoviteľom ako poisťujúcou stranou,

b) bude uzatvorené v mene obidvoch strán, ktoré budú spoločne oprávnené na prijatie
platieb od poisťovateľov, pričom platby budú prideľované stranám za účelom náhrady
straty alebo poškodenia,

c) bude kryt' všetky straty a škody z akýchkoľvek príčin neuvedených v podčlánku 17.3
(Riziká Objednávateľa),
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d) bude tiež kryť stratu alebo poškodenie spôsobené na časti stavby, ktoré možno pripísať
tomu, že Objednávateľ používa alebo obsadil inú Sekcia a straty alebo škody od rizík

uvedených v pododstavcoch (c), (g) a (h) podčlánku 17.3 (Riziká Ob1ednávateľa),
mimo (v každom prípade) rizík, ktoré sú nep01stiteľné za obchodne prijateľných
podmienok, s odpočítateľnými položkami za vznik poistných udalostí v počte na
vyššom, ako je uvedené v Prílohe k ponuke (pokiaľ tam suma nie je uvedená, tento
pododstavec (d) neplatí) a

e) môže však vyňať stratu, poškodenie a opravu :

(i) časti stavby, ktorá je v chybnom stave z dôvodu vady v projektovej dokumentácii,
materiáloch alebo spracovaní (ale krytie bude zahŕňať všetky ostatné časti, ktoré
boli zničené alebo poškodené ako priamy dôsledok tohto chybného stavu a nie je
popísané v nižšie uvedenom pododstavci (ii),

(ii) časti stavby, ktorá je zničená alebo poškodená kvôli tomu, aby bola iná časť prác

uvedená do pôvodného stavu, ak je táto iná časť v chybnom stave kvôli vade
v projektovej dokumentácii, v materiáloch alebo spracovaní,

(iii) časti stavby, ktorá bola prevzatá Objednávateľom, s výnimkou a v rozsahu, keď je
za stratu alebo poškodenie zodpovedný Zhotoviteľ, a

(iv) vybavenia, pokiaľ nie je v Krajine, podľa podčlánku 14.5 (Technologické
zariadenia a materiály určené pre stavbu).

Ak uplynie viac ako jeden rok od základného dátumu, prestane byt' poistenie popísané vyššie 
v pododstavci (d) k dispozícii za prijateľných obchodných podmienok, oznámi to Zhotoviteľ 
(ako poisťujúca strana) Objednávateľovi, spolu s podrobnými údajmi. Objednávateľ potom (i) 
bude mať podľa podčlánku 2.5 (Požiadavky Ob1ednávateľa) nárok na zaplatenie sumy, ktorá je 

ekvivalentná k týmto komerčne primeraným podmienkam, a akú by mal Zhotoviteľ očakávať, že 
bude zaplatená za poistenie, a (ii) pokiaľ nezaistí toto poistenie za prijateľných obchodných 
podmienok, že súhlasí s vypustením podľa článku 18.1 (Všeobecné požiadavky na p01steme ). 

18.3 Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku 

Poisťujúca strana bude poistená proti zodpovednosti každej strany za stratu, poškodenie, smrť 

alebo telesnú ujmu, ktoré by mohlo postihnúť fyzický majetok (s výnimkou vecí poistených 
podľa podčlánku 18.2 (P01steme stavby a zariadení Zhotoviteľa )), alebo niektorú osobu (s 
výnimkou osôb poistených podľa podčlánku 18.4 (Poisteme zamestnancov Zhotoviteľa ), ktoré 
môže vzniknúť z plnenia Zmluvy Zhotoviteľom, ku ktorému došlo pred vydaním Protokolu 
o vyhotovení diela.

Toto poistenie bude uzatvorené pre maximálne poistné plnenie na jednu udalosť, v čiastke nie 
menšej ako je suma uvedená v Prílohe k ponuke, so žiadnym obmedzením na počet poistných 
udalostí. Ak suma nie je v Prílohe k ponuke uvedená, nebude tento článok použitý. 

Pokiaľ nie je v Zvláštnych podmienkach uvedené inak, poistenia špecifikované v tomto článku: 
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a) budú účinné a udržiavané Zhotoviteľom ako poisťujúcou stranou,

b) budú v spoločnom mene obidvoch strán,

c) budú rozšírené na krytie zodpovednosti za všetky straty a poškodenia na majetku
Objednávateľa (s výnimkou vecí poistených podľa podčlánku 18 2), ktoré vznikli pn
realizácii stavby, a

d) môžu však vyňať zodpovednosť v rozsahu, ktorý vznikne z :

(i) práva Objednávateľa mať vykonané trvalé dielo na, pod, nad pozemkom a vlastniť
tento pozemok pre trvalé dielo,

(ii) škody, ktorá je nevyhnutným následkom povinností Zhotoviteľa vyhotoviť dielo
a odstrániť všetky závady, a

(iii) príčiny uvedenej v článku 17.3 (Riziká Objednávateľa), s výnimkou prípadov
kedy je krytie dostupné za rozumných obchodných podmienok.

18.4 Poistenie zamestnancov Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ uzavrie a bude udržiavať poistenie zodpovednosti za poškodenia, straty a výdavky 
(vrátane správnych poplatkov a výdavkov), ktoré vzniknú zo zranenia, ochorenia, choroby alebo 
smrti ktorejkoľvek osoby zamestnanej u Zhotoviteľa alebo kohokoľvek iného zo zamestnancov 
Zhotoviteľa 

Objednávateľ a Stavebný dozor budú tiež odškodnení na základe poistnej zmluvy, s výnimkou 
prípadu, že toto poistenie môže vylučovať straty a nároky v rozsahu, ktorý vznikne z činnosti 
alebo nedbalosti Objednávateľa alebo personálu Objednávateľa. 

Poistenie bude udržiavané v platnosti a s účinnosťou počas celej doby, kedy sa tento personál 
zúčastní realizácie stavby. Poistenie zamestnancov podZhotoviteľa môže uzavrieť 
podZhotoviteľ, ale Zhotoviteľ bude zodpovedný za dodržanie tohto článku. 

19. VYŠŠIAMOC

19.1 Definícia vyššej moci 

V tejto kapitole „vyššia moc" znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť 

(a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,

(b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy,

(c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať a

( d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej strane.

Vyššia moc môže zahŕňať, avšak neobmedzuje sa iba na výnimočné udalosti alebo okolnosti, 

uvedené nižšie ak sú splnené vyššie uvedené podmienky (a) až (d): 
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(i) vojna, vojnový stav (či bola alebo nebola vojna vyhlásená), invázia, činnosť
cudzích nepriateľov,

(ii) vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojená alebo uchvatiteľská
sila, alebo občianska vojna v krajine,

(iii) nepokoje, zmätok, neporiadok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými
ako je personál Zhotoviteľa a iní zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávateľov,

(iv) vojnové strelivo, výbušný materiál, materiál vyžarujúci rádioaktivitu alebo
kontaminovaný rádioaktivitou, s výnimkou, keď je používanie streliva ,
výbušného materiálu, rádioaktívnych látok možné pripísať Zhotoviteľovi,

(v) prírodné katastrofy, akými sú napr. zemetrasenie, hurikán, tajfún alebo
vulkanická činnosť.

19.2 Oznámenie o vyššej moci 

Ak niektorej zo strán sa bráni alebo sa bude brániť vo vykonávaní svojich povinností podľa 
Zmluvy z dôvodu vyššej moci, potom podá oznámenie druhej strane o takej udalosti alebo 
okolnostiach, ktoré vytvárajú vyššiu moc a bude špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže 
vykonávať z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané do 14 dní potom, čo si je strana 
vedomá ( alebo by si mohla byť vedomá ) o dôležitých udalostiach alebo okolnostiach 
vytvárajúcich vyššiu moc. Potom, čo strana podala toto oznámenie bude ospravedlnená z plnenia 
týchto povinností na tak dlhú dobu, pokiaľ vyššia moc bráni v ich vykonávaní. 

Bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tohto článku, vyššia moc sa nevzťahuje na povinnosti jednej 
strany vykonať platby druhej strane na základe Zmluvy. 

19.3 Povinnosť minimalizovať oneskorenie 

Každá strana po celý čas vyvinie patričné úsilie na minimalizovanie oneskorenia pri výkone 
svojich povinností podľa Zmluvy, ktoré vzniklo následkom vyššej moci. 

Strana podá oznámenie druhej strane, keď prestane byt' ovplyvnená vyššou mocou. 

19.4 Dôsledky vyššej moci 

Ak sa Zhotoviteľovi bráni vo vykonávaní niektorých jeho povinností podľa Zmluvy z dôvodu 
vyššej moci, čo oznámil podľa podčlánku 19.2 (Oznámenie o vyššej moci) a vznikne mu 
oneskorenie a/alebo náklady následkom toho, že nemohol tieto povinnosti plniť, Zhotoviteľ má 
nárok podľa podčlánku 20.1 (Požiadavky Zhoto viteľa) na : 

(a) predÍženie lehoty výstavby za takéto oneskorenie, pokiaľ dokončenie je alebo bude
oneskorené, podľa podčlánku 8.4 (PredÍžeme lehoty výstavby) a

(b) uhradenie všetkých týchto nákladov, ak udalosti alebo okolnosti sú takej povahy, aká
je popísaná v pododstavcoch (i) až (v) podčlánku 19.1 (Definícia vyššej moci) a v
prípadoch podľa pododstavcov (ii) až (iv) pokiaľ sa vyskytnú v Krajine.
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Po obdržaní tohoto oznámenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 
(Rozhodnutia), tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol. 

19.5 Vyššia moc ovplyvňujúca podZhotoviteľa 

Ak ktorýkoľvek z podZhotoviteľov je oprávnený podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody, 
vzťahujúcej sa na dielo na úľavu v dôsledku vyššej moci za podmienok dodatočných alebo 
obsiahlejších ako je uvedené v tomto článku, takéto dodatočné alebo rozsiahlejšie prípady alebo 
okolnosti vyššej moci nezbavia Zhotoviteľa jeho povinností, alebo ho neoprávňujú na úľavu, 
podľa tohto článku. 

19. 6 Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie

Ak brám vyššia moc, ktorá bola oznámená podľa podčlánku 19.2 (Oznámenie o vyššej moci) realizácii 

v zásade celej rozostavenej stavby po nepretržitú dobu 84 dní, alebo pri viacerých opakujúcich 
sa obdobiach, ktorých celková dÍžka činí viac ako 140 dní, z rovnakého dôvodu oznámenej 
vyššej moci, potom môže jedna strana dať druhej oznámenie o odstúpení od Zmluvy. V tom 
prípade bude ukončenie platné po 7 dňoch po podaní oznámenia, a Zhotoviteľ bude postupovať 
v súlade s podčlánkom 16.3 (Ukončenie prác a odstránenie zariadení Zhotoviteľa ). 

Pri takom ukončení určí Stavebný dozor hodnotu vykonaných prác a vydá potvrdenie faktúry, 
ktorá bude obsahovať : 

(a) sumy splatné za akékoľvek vykonané práce, ktorých cena je uvedená v Zmluve;

(b) náklady na technologické zariadenia a materiály objednané pre stavbu, ktoré boli
dodané Zhotoviteľovi, alebo ich dodávku je Zhotoviteľ povinný prijať : tieto
technologické zariadenia a materiály sa stávajú majetkom (a rizikom) Objednávateľa,
až za ne Objednávateľ zaplatí, a Zhotoviteľ ho dá k dispozícii Objednávateľovi;

( c) všetky ďalšie náklady alebo záväzky, ktoré za daných okolností vznikli Zhotoviteľovi
v snahe dokončiť práce;

( d) náklady na odstránenie dočasných konštrukcií a zariadení Zhotoviteľa zo staveniska
a vrátenie týchto položiek prác Zhotoviteľa do jeho krajiny (alebo na iné mesto za
náklady, ktoré nie sú vyššie) ; a

(e) náklady na repatriáciu zamestnancov a robotníkov Zhotoviteľa , ktorí boli zamestnaní
na stavbe až do dátumu odstúpenia od Zmluvy.

19. 7 Uvoľnenie z plnenia podľa právnych predpisov

Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto článku, ak vznikne akákoľvek udalosť alebo okolnosť 
vymykajúca sa kontrole strán (vrátane vyššej moci, ale neobmedzujúc sa len na ňu), ktorá 
znemožňuje jednej alebo obidvom stranám plnenie jej alebo ich zmluvných povinností, alebo ich 
robí nezákonnými, alebo ktorá na základe právnych predpisov, ktorými sa riadi Zmluva, 
oprávňuje strany na uvoľnenie z ďalšieho plnenia Zmluvy, potom po oznámení takejto udalosti 
alebo okolnosti jednou stranou druhej strane: 
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(a) strany budú zbavené ďalšieho plnenia bez poškodenia práv niektorej strany s ohľadom
na predchádzajúce nedodržanie Zmluvy, a

(b) suma splatná Objednávateľom Zhotoviteľovi bude v rovnakej výške, aká by bola
bývala splatná podľa podčlánku 19.6 (Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba

a uvoľnenie), ak by bola Zmluva ukončená podľa článku 19.6.

20. POŽIADAVKY, SPORY A ROZHODCOVSKÉ KONANIE

20.1 Požiadavky Zhotoviteľa 

Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predÍžeme lehoty pre dokončenie stavby a/alebo na 
dodatočnú platbu podľa ktoréhokoľvek článku týchto Podmienok, alebo inak podľa Zmluvy, 
oznámi to Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi s popisom skutočností alebo okolnosti za ktorých 
vznikol tento nárok. Oznámenie sa musí dať najskôr ako je to možné, ale nie neskôr ako 28 dní 
po tom, čo sa Zhotoviteľ dozvedel (alebo mohol dozvedieť) o vzniku udalosti alebo okolnosti. 

Ak Zhotoviteľ nepredloží oznámenie o nároku v lehote 28 dní, čas dokončenia stavby sa nesmie 
predložiť, Zhotoviteľ nesmie mať nárok na dodatočnú platbu a Objednávateľ bude zbavený 
celkovej zodpovednosti v súvislosti s nárokom. Inak budú platiť nasledujúce ustanovenia tohoto 
podčlánku. 

Zhotoviteľ tiež predloží ďalšie oznámenia vyžadované Zmluvou o dielo a podporujúce dôvody 
pre nárok, všetko vzťahujúce sa k danej skutočnosti či okolnosti 

Zhotoviteľ bude uchovávať všetky vedené záznamy, ktoré by mohli byť dôležité pre 
zdôvodnenie nároku, a to buď na stavenisku alebo na iných miestach, prijateľných pre 
stavebného dozora. Bez toho, aby sa tým Objednávateľ zaväzoval, môže Stavebný dozor potom, 
čo obdržal oznámenie podľa tohto podčlánku skontrolovať vedenie záznamov a/alebo vydať 
Zhotoviteľovi pokyn, aby viedol ďalšie záznamy. Zhotoviteľ umožní Stavebnému dozorovi, aby 
preveril všetky tieto záznamy, a keď je o to požiadaný odovzdá Stavebnému dozorovi ich kópie. 

Do 42 dní potom, čo sa Zhotoviteľ dozvedel (alebo mohol dozvedieť) o udalosti alebo okolnosti, 
z ktorých vyplýva nárok, alebo v inej lehote, ktorá môže byť navrhnutá Zhotoviteľom a schválená 
Stavebným dozorom, predloží Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi nárok so všetkými 
podrobnosťami, so všetkými podrobnými argumentmi, na ktorých sa zakladá nárok na predÍženie 
lehoty a/alebo dodatočnú platbu. Ak udalosť alebo okolnosť, z ktorých vzniká nárok, pokračuje: 

a) tento podrobný nárok bude považovaný za predbežný;

b) Zhotoviteľ je povinný zasielať ďalšie predbežné nároky v mesačných intervaloch; udá v
nich nazhromaždené oneskorenie a/alebo požadovanú čiastku a ďalšie podrobnosti,
ktoré môžu byť Stavebným dozorom požadované; a
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c) Zhotoviteľ zašle konečný nárok do 28 dní po skončení dôvodov, vyplývajúcich zo
skutočnosti a okolnosti, alebo v inej lehote, ktorá môže byť navrhnutá Zhotoviteľom
a schválená Stavebným dozorom.

Do 42 dní po obdržaní nároku alebo ďalších podrobností, ktoré podporujú predchádzajúci nárok, 
alebo v inej lehote, ktorá bola navrhnutá Stavebným dozorom a schválená Zhotoviteľom, zašle 
Stavebnému dozorovi svoj súhlas alebo nesúhlas s podrobným komentárom. Môže si tiež vyžiadať 
ďalšie nutné podrobnosti, avšak musí dať svoje stanovisko k zásadám nároku v danom čase. 

Každé potvrdenie faktúry bude obsahovať čiastky za všetky nároky, ktoré boli opodstatnené podľa 
príslušných ustanovení Zmluvy Pokiaľ a pokým dodané poskytnuté doklady nie sú postačujúce 
k tomu, aby zdôvodnili celý nárok, má Zhotoviteľ nárok iba na zaplatenie takej časti požiadavky, 
ktorú by bol schodný preukázať 

Stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), aby odsúhlasil 
alebo určil (i) predÍženie lehoty výstavby (pred jej vypršaním alebo po ňom) v súlade 
s podčlánkom 8.4 (PredÍžeme lehoty výstavby) a/alebo (ii) dodatočnú platbu (ak vôbec), na ktorú 
má Zhotoviteľ nárok podľa Zmluvy. 

Požiadavky tohoto podčlánku sa pridajú k požiadavkám uvedených v iných podčlánkoch, ktoré je 
možné použiť pre nárok. Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní tento alebo iný podčlánok v súvislosti 
s nárokom, predÍženie lehoty výstavby a/alebo dodatočná platba vezmú do úvahy rozsah (pokiaľ 
existuje), akým nesplnenie bránilo v riadnom vyšetrení nároku, ak ale nárok nie je vyňatý na 
základe druhého odstavca tohoto článku. 

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov 

20.3 Neschopnosť menovať Komisiu na riešenie sporov 

20.4 Rozhodnutie Komisie na riešenie sporov 

20.5 Mimosúdne vyrovnanie 

20.6 Aľhim#;ne .'c6nanie Súdne konanie 

Pokiaľ nedošlo k mimosúdnemu urovnaniu, akýkoľvek spor pre ktorý rozhodnutie KRS sa 
nestalo koneeným a záväzným bude definitívne urovnaný medzinárodnou aroitrážou. Pokiaľ sa 
obidve strany nedohodnú inak : 

(i) spor bude definitívne urovnaný podľa Pravidiel arbitrážneho konania medzinárodne_-j
obchodnaj komory

Eii) spor bude urovnaný tromi arbitrami vymenovanými v súlade s týmito Pravidlami a 

E ... � t.' ,v 1 ' t. .J .J ' ' 1 1 '1 ' ' 1 ' ' v ' m1 aruitrazne l(Oname uuue veuene v Jazytm pre tcomunttcacm, tctory Je 1:1rceny 
v podčlánku 1. 4 EPrtivne predp1sľ El }tEy'-k) 

Arbiter(i) budú mať plnú moc nahliadn1:1ť, skontrolovať a posúdiť každý certifikát, rozhodnutie, 
pokyn, názor alebo ohodnotenie stavebného dozoru, a akékoľvek rozhodnutie KRS vzťahujúce 
sa k sporu. Nie nebráni tomu, aby Stavebný dozor bol predvolaný ako svedok a podal pred 
aroitromEi) svedectvo o ake_-jkoľvek záležitosti týlcaJúee_-j sa sporu. 
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Žiadna strana nesmie b)ť obmedzená pri arbitrážnom konaní pred arbitrom(i) v predkladaní 
dôkazoy alebo argumentov, ktoré boli predložené predtým �8 pre získanie jej rozhodnutia, 
alebo y uvádzaní príčin nespokojnosti podaných 110 s11ojom oznámení o nespokojnosti. KaMé 
rozhodnutie KRS sa musí pripustiť ako dôkaz pri arbitrážnom konaní. 

Arbitrážne konanie môže byť začaté pred alebo po dokončení stavby. Skutočnosť, že arbitrážne 
konanie je 11edené Y priebehu realizácie stavby, nebráni plniť povinnosti strán, Stavebnému 
dozorovi a KRS. 

Pokiaľ spor nebude mimosúdne movnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd 
Slovenskej republiky. Skutočnosť, že rokovanie o mimosúdnom urovnaní sporu alebo súdne 
konanie je vedené počas realizácie Diela, nebráni Stranám plniť s1 svoJe povmnost1 vyplývajúce 
zo Zmluvy. 

20. 7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

V prípade, že: 

Ei) žiadna zo strán nepodala oznámenie o nespokojnosti Y rámci obdobia u11edeného 
Y podčlánku 20.4 E Rezhednutie Kemisie ne riešeme sper-m�), 

El'1') h d . KD c E l . . ) ' 1 v ' ' " ' 
---- roz o nut1e r\:o a c existuje sa stava ,onecnym a zayaznym a 

(iii) niektorá zo strán toto rozhodnutie nesplní,

potom môže druhá strana, bez poškodenie iných práv, ktoré môže mať, oznámiť nesplnenie 
rozhodnutia KRS na arbitráž podľa podčlánku 20.6 (Arbitrilžne lumenie). Pre toto oznámenie 
nebudú platiť podčlánky 20.4 (Rezhednutle Kemzsw ne riešeme sperev) a 20.5 (},{zmesúdne 
U1'-BW1él11Íe). 

Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyt 1eši príslušný súd 
Slovenskej republiky. Skutočnosť, že rokovanie o mimosúdnom urovnaní spo!U alebo súdne 
konanie Je vedené počas 1eahzác1e Diela, nebráni Stranám plniť si svoje povinnosti vyplývajúce 
zo Zmluvy. 

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov 

spor môže b)ť predložený priamo arbitráži podľa podčlánku 20.6 (Arbitrážne ,wnenie) 
Pokiaľ spor nebude mimosúdne movnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný 
súd Slovenskej republiky. Skutočnosť, že rokovanie o mimosúdnom urovnaní sporu 
alebo súdne konanie je vedené počas realizácie Diela, nebi á111 Stranám plniť s1 svoJe 
povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. 
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SÚHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 19032016 

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ 
Stavebná 

JKSO: 
Miesto: Trenčín 

ObJednávateľ: 
Trenčiansky samosprávny kraJ 

Zhotoviteľ: 
AVA-stav,s.r.o. 

ProJektant: 

Spracovateľ. 
Silvia Gehenová 

Poznámka· 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

iCena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

'ät>je.dnávateľ 

q�tum a podpis: 

20,00% 

20,00% 

z 

z 

v 

Pečiatka 

Pečiatka 

EUR 

0,00 

1 988 123,81 

: spracovateľ 

DátuľT!.A podpis: 

, Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO. 
IČO DPH: 

Dátum a podpis:.. 
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4.4.2016 

43989268 

1 988 123,81 
0,00 

1988 123,81 

0,00 

397 624,76 

2 385 748,57 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

19032016 Kód. 

Stavba: 
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ 
Stavebná 

Miesto: 

ObJednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Kód 

Trenčín 

Trenčiansky samosprávny kraJ 

AVA-stav,s.r.o. 

ObJekt 

1 ) Náklady z rozpočtov 

so 101 

PS 401 

S0101 

1.1 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.7 

1.9 

1.11 

SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

Dohrievanie vody v bazéne-zapojenie OZE 

1.1 Búracie práce 

Architeltonisko-stavebné riešenie - nový stav 

ZTI 

Vykurovanie 

Vzduchotechnika 
ume1e osveueme a vnutorne s11nopruaove 

DMiľN1Ssvet1eme a vnutorne s11nopruaove 
rozvodv - časť FVZ 
Bleskozvod 

Meranie a regulácia 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 2 

Dátum: 4.4.2016 

ProJektant: 

Spracovateľ· Silvia Gehenová 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

1 988 123,81 2 385 748,57 

1 988 123,81 2 385 748,57 

88 394,47 106 073,36 

59 514, 12 71 416,94 

1 062 209,81 1 274 651,77 

15 010,84 18 013,01 

140 177,68 168 213,22 

227 429, 11 272 914,93 

252 504,55 303 005,46 

107 463,25 128 955,90 

15 518,52 18 622,22 

19 901,46 23 881,75 

0,00 0,00 

1 988 123,81 2 385 748,57 



Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

JKSO: 
Miesto: 

ObJednávateť. 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Stamčná 4 

PS 401 - Dohrievanie vody v bazéne-zapojenie OZE 

KS: 
Trenčín Dátum: 

IČO: 

4.4.2016 

Trenčiansky samosprávny kraJ IČO DPH: 

Zhotoviteľ: 
AVA-stav,s.r.o. 

ProJektant· 

Spracovateľ: 
Silvia Gehenová 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

'Objednávateľ 

: Dátum a podpis: 

20,00% 

20,00% 

z 

z 

v EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

0,00 

88 394,47 

i Spracovate( 

, Dátum a podpis: 

Í Zhotoviteľ 

_Dátum a podpis: 
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IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH. 

43989268 

88 394,47 

0,00 

88 394,47 

0,00 

17 678,89 

106 073,36 

Pečiatka 

Pečiatka 



Stavba· 

ObJekt: 

Časť: 

Miesto: 

ObJednávateľ: 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

PS 401 - Dohrievanie vody v bazéne-zapojenie OZE 

Trenčín Dátum: 4.4 2016 

ProJektant: 
Zhotoviteľ· 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gelienová 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolácie tepelné 

732 - Ústredné kúrenie, stroJovne 

732.1 - Ústredné kúrenie - solar 

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 

783 - D0končovac1e práce - nátery 

M - Práce a dodávky M 

23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Cena celkom [EUR] 

88 394,47 

158,37 

158,37 

88 164,49 

5 876,30 

17 459,31 

46 990,64 

8 728, 18 

8 305,74 

804,32 

71,61 

71,61 

0,00 

88 394,47 



Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Miesto. 

Objednávateľ: 

ROZPOČET 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

PS 401 - Dohrievanie vody v bazéne-zapojenie OZE 

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

Projektant: 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gehenová 

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

Náklady z rozpočtu 88 394,47 

HSV - Práce a dodávky HSV 158,37 

� - O�tatné konšt_rukcie a práce-búrame 158! 37. 

K 971033341 

2 K 972056012 

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

3 K 979011111 

4 K 979011121 

Vybúrame otvoru v munve tehl plochy do O 09 
m2 hr do 300 mm, -0,05700t ks 2,000: 

. . 
} .. .. . . . . .. ... ... . .. .... . ... .. . .. .. ' 

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 i 
mm do stropov - železobetónových -0,00032t ; cm 

.. · · • Lv1,ra rraprava -sutmy a Vy'O'(Jranyi:n nmor w 
prvé podlažie nad alebo pod základným 

.nod.lafím 
Zvislá doprava sutmy a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie 

80,000. 

0,140 

0,420 

3,28 

.. . . . . ) 

1,83: 

5,87' 

4,11 
) . . . .... ....... . .. .... . ,. · · ·< ....... ••< • • • • • • • • 

5 K 
'ľ 

6 K 

:979081111 

979081121 
. .. . . .. .

jOdvoz sutmy a vybúraných hmôt na skládku do 
!1 km 

'Odvoz sutmy ·�·vyb����ých hmôt na skládku za 
každý 1 km 

7 K 979089012 
poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice' 
(17 01 ), ostatné 

PSV - Práce a dodávky PSV 

�13 - Izolácie te�elné 
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C izolačné 

8 K 7133924001 púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr 80mm 
na DN 50 

9 K '7133924002 

10 K 7133924003 

11 K 7133924004 

i 12 i K 
·
7133924005 

13 K 7133924006 

: 

14 K :713491111 

, . . . 

D+M izolácia s odolnosťou 180 °C izolačné 
)púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr 60mm 
na DN 40 
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C izolačné 
púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr 60mm 

,na DN 40 
!D+M izolácia s odolnosťou 180 °C i�olačné 
púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr.80mm 
na DN 50 
D+M izolácia s odolnosťou 180 ° C izolačné 

,púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr 50mm 
na DN 32 

D+M izolácia s odolnosťou 180 °C izolačné 
púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr.50mm 
na DN 25 

. . .. .. . 

pzolácia tepelná - montáž oplechovania pevného 
- potrubia 

. . .. . .. . .. 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m2 

15 M 1942081500 Plech hlmíkový hr 0,40 mm 500x2000mm : kg 
, . . ...... .. .. 

t 
16 i 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v obJektoch 
K .998713203 'výšky nad 12 m do 24 m % 

. .  .. . . . . . .  

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 
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o, 140 9,59 

1,260
: 
1 

0,140: 

100,000i 

100,000 

140,000' 

100,000 

30,000 

20,000: 

162,432 

178,675. 

54,550 

0,35 

7,69: 

10,61 

6,43 

10,61 

5,61 

5,10 

5,75 

5, 18 

t 
1,49' 

6,56 

146,40 

0,82 ! 
. .. . . .. : 

1,73 

1,34 

0,44 

1,08 

88 164,49 

. . . .... 5.�.?�!30 , 

1 061,00 

643,00 

900,20 

1 061,00 

168,30! 

102,00 

933,98 

925,54 

81,28 1 

17 459,31 



i PČ Typ Kód 

, 17 K ,732219225R 

18 K 73222912R 

19 K 732331117 

20 M 4846773000 

21 K 732331123 
„ 1 

: 22 M 4846775000 

. 23 K 73235101 R 

; 24 K 732422080 

25 M 426815553R1 

26 M 426815553 

., 

27 M 4268155531 

1 " 1

28 K 998732202 

29 : K 998732294 

Popis MJ Množstvo 
.. 

D+M zásobníkového ohnevača vody (referenčný 
,výrobok DZ Dražice), typ OKC 1000 NTR, 1000 l 

M+D výmenníka tepla (referenčný výrobok G
Mar), NT50M CDS-16 s 1tolác1ou k výmenníku 

> .. > 

.Montáž expanzneJ nádoby tlak 10 barov obJem 
'400 l 

Nádoba-expanzná (referenčný výrobok Reflex 
. typ S) tlak 10 barov 400 1 šedá 
� . . 

ks 

súb 

ks 

ks 

iMontáž expanzneJ nádoby tlak 10 barov s vakom 
ks obJem 600 l 

.. ) . . 
· Nádoba-expanzná (referenčný výrobok Reflex 

: typ S) tlak 10 barov s vakom 600 1 šedá 
. . 

D+M akumulačného zásobníka (referenčný 
výrobok IVAR Euromax) WW1000, obJem 932 l, 
pnem 990 mm, výška 2080mm, plocha 

'výmenníka 8m2 
· · 'Monbiž obeliového čerpadla teplovodného '()íl 

,5P. 
Obehové čerpadlo (referrenčný výrobok 
GRUNDFOS Magna 1, 32-80), DN50, 50Hz, 180W, 
0,042kW, krytie X4D SOLAR S ELEKTRONICKOU 
REGULÁCIOU OWM 
Obehové čerpadlo (referenčný výrobok 
GRUNDFOS ALFA 2), 25-80 130, nov 50Hz, DN 
40, 180W, 0,04ZkW, krytie X4D SOLAR S 
ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU PWM 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

>.. • } 

Obehové čerpadlo (referenčný výrobok 
GRUNDFOS MAGNA3), 25-80, 230V 50Hz, DN 40, 
180W, 0,029kW, krytie X4D SOLAR S 
ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU PWM 
Presun hmôt pre stroiovne v obJektoch výšky 
nad 6 m do 12 m 

.. 
StroJovne, prípl za presun nad vymedz. 
naJvačš1u dopravnú vzdialenosť do 1 OOO m 

ks 

) • •  < 

% 

% 

.,, 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

5,000 

2,000 

2,000 

1,000; 

(. 

205,881 

205,881 

732.1 · Ústredné kúrenie - solar 

: 30 K ,7326100DR 

· 31 M /4844100R1 

32 M 4844100R2 

33 : M 4844100R3 
.. , 

i 34 M 4844100R4 

35 M '4844100R5 

36 M 4844100R6 
... , 

; 37 M .4844100R7 

38 M 4844100R8 

39 M 4844100R9 
... . 1 

' 40 M ;48441DOR10 
.. ; 

41 M 4844100R11 

: 42 K 998732202 

43 K ;998732294.1 

Montáž solárnych kolektorov 

Solárny kolektor (referenčný výrobok TS300), 
prírubové rozvody 

Rozširovací súbor prírubový 

Montážny súbor pre veľké kolektorové polla 
bez ovzdušnema 

,spájací súbor pre nosné konštr (referenčný 
j výrobok TZP I ) 

spájací súbor pre nosné konštr (referenčný 
výrobok TZP III) 
Z-profil s otvormi pre spojovací profil, výška 
70mm, dl. 2080 mm; ...

il·prof1l s otvormi pre spojovací profil, výška 
'70mm, dl. 3120 mm

Teplonosná kvapalma (referenčný výrobok 
Thesol, 251) 

Regulátor pre energeticky úsporné čerpadlá ( 
.referenčný výrobok DX 4233 ) 

'Snímač tlaku (referenčný výrobok DX 5500) 
,. . .. ; 

Adaptér (referenčný výrobok DX 5220) na 
prepojeme s PC 

Presun hmôt pre stroJovne v obJektoch výšky 
nad 6 m do 12 m 

lStroJovne, prípt.za presun nad vymedz. 
0

naJvačš1u doparvnú vzdialenosť do 1000 m 
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kpl 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

% 

% 

1,000 

98,000 

84,000 

14,000 

28,000 

28,000 

28,000' 
.. , 

14,000 

20,000 

1,000'. 

1,000 

1,000 

449,490 

449,490 

J.cena [EUR]

3 601, 17, 
, .. } 

1 441,94 

t 
72,3ľ 

1 418,36 

94,39 
. .

1 872,42: 

3 531,27 

11,41; 

191,76 

403,74 

1,11 

0,43 

4 131,14: 

335,47: 

36,29 

36,29 

45,47 

45,47 

45,47 

45,47 

43,98' 

302,23 
.. 

58,59 

39,20; 

1, 11 

0,43· 

Cena celkom [EUR] 

3 601, 17 

1 441,94 
• • •I 

72,32 

1 418,36 

94,39 

1 872,42 

7 062,54 

57,05 

735,20 

383,52 

403,74 

227,60: 

89,06 

46 990,64 

4 131,14 

32 876,06 

3 048,36 

508,06 

1 273, 16 

1 273, 16 

1 273, 16 

636,58 

879,60 

302,23 

58,59 

39,20 

496,90' 

194,44 



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

733 - Ústredné kúrenie, �0��9.�.(P.,O�:.��j� . .. . .  

44 K 733111105 

45 K 733111106 

46 K i733111107 

47 · K ,733111108 

1 ... 1 

: 48 i K 7331111R1 

: 49 : M 553001 

. Potrubie z rúrok závitových oceľových 
:bezšvových bežných DN 25 vr. kolien, odbočiek 
a redukcií 

... . ... . 
. Potrubie z rúrok závitových oceľových 
;bezšvových bežných DN 32 vr. kolien, odbočiek 
!a redukcií 
� . . . .  
! Potrubie z rúrok závitových oceľových 
;bezšvových bežných DN 40 vr. kolien, odbočiek 
,a redukcií 

' 

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50 vr. kolien, odbočiek 
a redukcií 

0

D+M flexibilné nerezové vlnovcové potrubie dl. 
1m 

Uchytema obJimky LARF 

m 27,000 

m 30,000 

m 200,000! 

m 200,000: 

ks 28,000 

kg 

10,60· 

12,88 

14,54 

18,46 

31,53 

.... . .  ;. 

120,000 

457,000 

1,92 

0,48 50 K 733190217 

51 K 998733203 

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 
pnem 89/5 
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 
výšky nad 6 do 24 m 

�34 - Ústredné k9renie, armatúry. 
52 

53 

K :734209112
! ... . .  

M !5516050000 

i 54 
i M 551820011

. 55 , M 5518610211 

56 K 734209115 

57 M 5516050020 

58 K •734209117 

i 59 j M 15516050035

60 M 5518610215 

61 K 734209118 
. . ..... , . . . ... . . 

62 M 5516050040 

63 , M ;5518200120 
i i 

! 64 M 5518610216

65 M 48472635 

66 K 734213250 
,, .... i,, 1 . . .. .

67 M 484921011 
., 

68 K 734223140 

' 69 ' M , 48489030

70 K 734252130 

71 , M :4849210150 
. .. !·· ... , .. ..... . .  .. 
72 K 734252140 

jMontáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1 /2 
: .. . 
:Kohút guľový plyn 1/2" 

Filter záv,tový, 1 /2", plyn

Spatná klapka závitová 1/2" 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 

Kohút guľový plyn 1" 

[���táž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/ 4

:Kohút guľový plyn 6/ 4" 

Spatná klapka záv,tová 6/4" 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 

Kohút guľový plyn 2" 

!Filter záv,tový 2" 

Spatná klapka záv,tová 2" 

Ručný regulačný ventil DN 50 záv,tový 

,Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
:automatického G 1 /2 

Automatický odvzdušňovací ventil 1 / 2" 

•> 

. 'Mónbiž veňfHu zavitovefiô íednoŕegulačného G ' 
,1 
: Termostatický ventil zmiešavací ventil
(referenčný výrobok ESBE, typ VTA 332), 
rozsah 35-60 °C, 1" 

Montáž ventilu p01stného rohového G 1 

\Poistný ventil pre vykurovame, 1" 

Montáž ventilu p01stného rohového G 5/ 4 

.. > 

···•·· . . .... .. ), , ............ .... ... .. . . .... . . .. . 
73 M 4849210151 

, 74 i K , 734291113 

75 K 734411001 

i 76 ; K 734411002 

Poistný ventil pre vykurovame, 5/4" 
' 
!Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací
;normy 13 7061, P

0

N 1,0/100st. C G 1/
0

2 

D+M snímač vonk. teploty

i D+M snímač výstupnej teploty 
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m 

% 85,289 1,44 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

4,000 2,24\ 
.. . . .. . ... . •:•

1,000, 4,67' 

1,000' 

2,000 

2,000 

ks 2,000 

ks 12,000 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks , 

10,000 
J 

2,000 

26,000 

20,000 

1,000 

4,000 

1,000 

7,000 

7,000' 

1,000 

1,000 

1,000 
•• •< •• 

1,000 

1,000: 

1,000 

10,000 

1,000' 

ks 1,000 

5,11 

40,60 

3,01 

10,87' 

. . ..... :'.�4.i . . . 
25,07, 

129,34 

5,56 

41,27 

173,61: 

194,32 

126,58 

1 75· , 
: 

6, 18 
•) . . . .  

3,31 

60,01 i 

2,62 

70,74 

.. . .  ?· 
2,78 ° 

263,32 
) . ... .... ... .. 

5, 18: 

38,43 

286,20' 

386,40 

2 908,00 

3 692,00 

882,84 

230,40 

219,36 

8 305,74 
8,96' 

4,67 

5, 11 

81,20 

6,02 

21,74 i

55,68' 

250,70 

258,68 

144,56 

825,40 
.. .. . . . . ... 

173,61 

777,28 

126,58 

12,25' 

43,26 

3,31 
' •I 

60,01 

2,62 

70,74: 

2,78 

263,32 

51,80 

38,43 

38,43 



PČ Typ Kód Popis 

77 

78 

: 79 

; 80 

81 

82 

83 

· 84

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

K 734411003 D+M snímač teploty tepleJ vody 

K 734411004 D+M snímač teploty kotloveJ vody 

K 734411005 D+M ochrana proti predpat1u 

K 734411006 D+M snímač teploty kolektorov 

K 734411007 D+M čidlo teploty pnmárneho okruhu 
... ' 

K 734411008 D+M čidlo teploty akumulačnej nádoby 

K 734411009 D+M čidlo teploty bazénoveJ vody 
' 

K 734411010 D+M klzné uložeme 
,, 

K 734411011 D+M pevný bod 
• 

K 73441112R 
Teplomer typ DTR, o pnemere 63 mm, 
dl=200mm, R=0-500

° ( 

K 734412430 Montáž merača tepla 
•1mputznv rrrtrazvuKovy nre'fm: repta,

M 388223257R1 (referenčný výrobok Siemens UH 50), Q = 40

·ITW'liYzHv rrrtrazvuKovy me'fm: repia,
M 388223257R2 (referenčný výrobok Siemens UH 15), Q = 15

.mJlb.ad

K 998734203 
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m 

I• • 1 ), .. 

K HZS000113 Protokoly, skúšky, nastavema, revízie 
> 

K 735191910R 
Napusteme vody do vykurovacieho systému 
vrátane potrubia 

7�� - Dokončovacie pr�ce .. - �átery 
Nátery kov potr a armatúr syntet potrubie do 

K !783424340 DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter -
140µm 

. . 

M - Práce a dodávky M 

23-M - Montáže potrubia 
K
. 

·� 00 
Manometer iYP 3i2, f:!RltM 

30330 ,600kPa 
Hltl mm, 'R=Cl-

MJ 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
., 

ks 
' "

ks 

ks 

ks 
., 

ks 

ks 

ks 

ks 

% 

.,

hod 

- .

m 

ks 
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Množstvo 

1,000 
� 

1,000 

1,000, 

1,000 : 

1,000 . 

1,000 : 

1,000 : 
'

4,ooo: 
i

8,000 : 

6,000

1 
3,0

�?; .. 

1,000 

2,000 

86,757 
� 

48,000 

600,000 

457,000 

7,000 : 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

38,43 
: . . .. .

38,43 

86,71 

38,43 

25,89 

25,89 

25,89 

69,79 

65,88 

10,33 

5,68 

1 107,49 

930,08 

0,29 

12,73 
>• 

0,35; 

1,76 

10,23 

38,43 

38,43 

86,71 

38,43 

25,89 

25,89 

25,89 

279,16 

527,04 

61,98 

17,04 

1 107,49 

1 860, 16 

25,02 
• 1 

611,04 

210,00 

804,32 

804,32 

71,61 

71,61 

71,61 



Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1 . etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

S0101 - 1.1 Búracie práce 

KS: 
Trenčín Dátum: 

IČO: 

4.4.2016 

Trenčiansky samosprávny kraj IČO DPH: 

Zhotoviteľ: 
AVA-stav,s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 
Silvia Gehenová 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

Cena s DPH 

Objednávateľ 

: Dátum a podpis: 

20,00% 

20,00% 

z 

z 

v 

Pečiatka 

Pečiatka 

EUR 

0,00 

59 514, 12 

r sj;i-íťč:ovátef 

,Dátum a po.�pis.: .. 

r Zhotoviteľ 

;Dátum a podpis : 
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IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

43989268 

59 514,12 
0,00 

59514,12 

0,00 

11 902,82 

71 416,94 

Pečiatka 

Pečiatka 



Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Miesto: 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

S0101 - 1.1 Búracie práce 

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

Projektant: Objednávateľ. 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
AVA-stav,s.r o Spracovateľ: Silvia Gehenová 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

9 .1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie okná 

9.2 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie strešného vyústenia VZT 

9.4 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie pre časť 1.4 ZTI 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Izolácie striech 

713 - Izolácie tepelné 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 

764 - Konštrukcie klampiarske 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

776 - Podlahy povlakové 

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Cena celkom [EUR] 

59 514,12 

58 051,51 

1 654,26 

46 294,92 

9 900,92 

12,45 

188,96 

1 462,61 

46,67 

31,24 

236, 12 

31,70 

1 061,24 

4,26 

51,38 

0,00 

59 514,12 



Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Miesto: 

ObJednávateľ: 

ROZPOČET 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Stamčná 4 

SO 1 O 1 - 1.1 Búracie práce 

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

ProJektant: 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gehenová 

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

Náklady z rozpočtu 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 : 

10 

i 11 i 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 . 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1, - Zemn é práce

K 

K 

K 

113107131 

, 

113107141 

. ... .. . ... . 

113307231 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr vrstvy do 150 mm, -0,22500t 

Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 z 
asfaltového, hr vrstvy do 50 mm, -0,09800t 

.. . . . . . .. .... . .. . 
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -
0,22500t 

� .. - .q�t�t�.é„k��.�tr.��.�!e a P.���.��bq.�an.ie 

. m2 38,998 13,53 

m2 221,340 2,04 
. . .... . .  

m2 221,340 3,05 

.. .. .. . .... ... . 
! i Rezanie existuJúceho asfaltového krytu alebo 

K ;919735111 · podkladu h(bky do 50 cm m 240,oooi 3,8i 

K 919736111 

K 941941032 

K ;941941191 

K 941941831 

K '962031132 

K 962081131 

K 
j
96208611R 

K 965042131 

K '965082920 

K 9660531 R1 

K !968071126 

K 968061126 

K \968072455 

K 968072456 

, .

Rezanie betónového podkladu tr. do C 12/15 hr. i 
do 100 mm · m 37,100 12,05 
, � 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00m, výšky nad 10 m2 

do 30 m 
· · · · · [t>nptatoK'za prvy a KaZO'{'ClaľSl 'ťläcmy mes'lä'C �

1 285,000 

i použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
'podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 : m2 1 285,000\ 

.m 

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 
10 m  

. .  . ... . .

m2 1 285,000 

!Búrame pnečok z tehál pálených, plných alebo 
i m2 j 15, 168

! dutých hr. do 150 mm, -0, 19600t

Búrame munva pnečok zo sklenených tvárme, 
m2 224,280 hr. do 100 mm, -0,05500t 

, � 
·Búrame podkladov z plynosilikátu a oórobetónu 

m2 51,260 do 150mm - 0,07500t 

Búrame podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr do 100mm, m3 1,155 
plochy do 4 m2 -2,20000t 

:Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 
:strechách, hr do 100 mm, -1,40000t m3 4,597

: 
) . .. . . .. .. . . , 
Vybúrame markíz vr. uchytenia, narezama a 
presunu vybúraných hmôt ks 
' . .... .. . . . . . ..... ........... .. 

iVyveseme kovového dverného krídla do suti 
· plochy nad 2 m2 

Vyvesenie dreveného dverného krídla so suti 
nad 2 m2, -0,02700t 

ks 

ks 

,. 

117,000 

3,000 

4,000 
, • • • .... ..... • .. y •• ... .. ... ... ... . . ·� ... . 

. Vybúrame kovových dverných zárubní plochy do 
i2 m2 -0,07600t m2 4,728 

> • .. .... ... ... . . 

Vybúrame kovových dverových zárubní plochy 
nad 2 m2, -0,06300t 
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m2 7,560 

1, 13 

1,19 

0,71 

1,79 

2,36 

1,54: 

66,71 

8,29 : 

8,43 

0,86
[ 

0,69 

6,29, 

4,89 

Cena celkom [EUR] 

59 514,12 

58 051,51 

1 654,26, 

527,64 

451,53 

675,09 

928,80 

447,06 

1 452,05 

1 529, 15: 

912,35 

27,15' 

529,30 

77,05 

38, 11: 

986,31 

. ., 

2,58 · 

2,76 

29,74, 

36,97 



PČ Typ Kód

19 ' K 96807287R 

20 K 96902113R 

21 K 971033331 

, 22 K 971033341 1 

23 K 971033431 
1 .

: 24 · K 971033451

: 25 K 971033531

: 26 i K 971033561 

27 : K 971033631 

28 K ,971033541 

29 K 971033641 

30 K 971056009 

31 K 971056019 

32 K 971056021 

33 K 972056014 

34 K 972056020 

' 35 : K 972056021 

36 K 972056022 
• 1 

37 K 972056023 

38 K 97205602R 

39 K '973031324 

40 K 973031326 

41 K ,979011111 
: .. .. . .

42 K 979011121 
1 • •I• 

43 K 979081111 

: 44 i K 979081121 1 

45 K 979082111 

46 K 979089312 

; 47 : K '979089012 

48 K 979089212 

Popis MJ Množstvo 
...

Vybúrame a vybratie kovových mreží plochy nad 
m2 2 m2, -0,00200t 

Vybúrame železobetónového potrubia - vetrací 
výust na fasáde 

' � 

' 

Vybúrame otvoru v munve tehl, plochy do O, 09 
m2 hr do 150 mm, -0,02600t 
Vybúrame otvoru v munve tehl. plochy do O, 09 
m2 hr.do 300 mm, -0,05700t 

.. 

Vybúrame otvoru v munve tehl plochy do O, 25 
m2hr do150 mm, -O, 7300t 
Vybúrame otvoru v munve tehl plochy do O, 25 
m2 hr do 450 mm, -0,21900t 
Vybúrame otvorov v munve tehl plochy do 1 
m2 hr do 150 mm, -0,28100t 
Vybúrame otvorov v munve tehl. plochy do 1 
m2 hr do 600 mm, -1,87500t 

) . .. . .  .. 

Vybúrame otvorov v munve tehl plochy do 4 
m2 hr.do 150 mm, -0,27000t 
Vybúrame otvorov v munve tehl. plochy do 1 
m2 hr do 300 mm, -1,87500t 
Vybúrame otvorov v munve tehl plochy do 4 
m2 hr.do 300 mm, -1,87500t 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

m2 

m3 

m2 

m3 

m3 

<• 

' ., � 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100
mm do pnevlakov - železobetónových -0,00019t cm 

Jadrové vrty diamatovými korunkami do D 225
mm do pnevlakov - železobetónových -0,00095t cm 

.. . .. . . . . -

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 
mm do stien- železobetónových -0,00170t cm! 

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 · 
,mm do stropov - železobetónových -0,00042t cm 

;Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 
mm do stropov - železobetónových -0,00118t 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 
do stropov - železobetónových -0,00170t 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 
mm do stropov - železobetónových -0,00175t 
' . .  

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 
mm do stropov - železobetónových -0,00311 t 

cm 

cm 

cm 

cm 

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 
0

500 ;' · · • · 
..

:mm do stropov - železobetónových -0,00301t cm 

' 

Vysekame v munve z tehál kapsy plochy do O, 
10 m2, hÍbky do 150 mm, -0,01500tt 
Vysekame kapsy z tehál plochy do O, 10 m2, 
hl do 450 mm, -0,04900t 

• Lvma uaprava -sutiny a vyouranycn rrmor za
prvé podlažie nad alebo pod základným 

. lrindla1ím 
·zvislá doprava sutmy a vybúraných hmôt za
každé ďalšie podlažie

ks 

ks 

119,280 

2,000 
.. ... , 

5,000 

2,000 

1,000 

1,000 

9,600 

0,675 
. .. ,c 

13,430 

3,780 

819,000 

280,000 

770,000 

37,500: 

350,000' 

350,000 

35,000 

455,000 
. .. < 

350,000 

105,000' 

18,000 

10,000 

131,981: 

263,962 
.. > { . . .. . .. ,c 

Odvoz sutmy a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km t 131,981 

. .  

. Odvoz sutmy a vybúraných hmôt na skládku za 
'každý ďalší 1 km 
Vnútrostavemsková doprava sutmy a vybúraných 
hmôt do 10 m 

Poplatok za skladovanie - kovy do zberu 
. ' 
,Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždJCe: 
'(17 01 ), ostatné 

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi 

.. ·1 
1 187,829' 

131,981 

2,229 

109,029' 

20,723 

9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie okná 
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J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

2,81 

4,34 
"' ' ") . . . .  

1,40 

3,28 

2, 12 

10,23 

4,95 

47,97 
>• 

2,79 

42,02 

28, 17 

0,78 

1,69 

5,08 

5,62 

6,19 

6,88 

6,88: 

2,89 

4,72 

5,87: 

4,12 
. ..... . . . .  ), 

9,60 

5,92 

0,00 

7,72 

0,00 

335, 18 

8,68 

7,00 

6,56 

2, 12 

10,23 

47,52 

32,38 
.. . 1 

37,47 

158,84 

23 071,23 

218,40 

1 301,30 

76,88: 

714,00 

1 778,00. 

196,70 

2 816,45 

2 408,00 

722,40; 

52,02 

47,20 

774,73! 

1 087,52 

1 267,02 

415,74 

781,33 

0,00 

841,70 

0,00 

9 900,92 

/ 

\ 

( 



: PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

'. 49 : K , 787700802 
.. . ..... , .. ,:,,, .. . 

; 50 ! K ·968061113 

51: K 968062356 

52 K 968072641 

53 K 979011111 

54 K 979011121 

55 K 979081111 

56 K :979081121.1 

57 ' K ;979082111 

58 ' K 979089112 

59 K 979089312 

60 K 979089112. 

.. 
Vyskllevame výkladov skla plochého nad 1 do 3 
m2, -0,01400t 

Vyvesenie výkladov okenného krídla do suti 
plochy nad 1,5 m2, -0,01600t 

,Vybúrame drevených rámov okien dvoJitôých 
,alebo zdvoJených, plochy do 4 m2, -0,05400t 
�vr. vnút parapeto� 

m2 

ks 

m2 

;vybúrame kovových stien plných, zasklených 
!alebo výkladných, pevných alebo otvárateľných i m2 
·0,02500t i 
• Lvma rroprava 'Sm:my a �ranyi:n rrmor za 
prvé podlažie nad alebo pod základným 

.rmdlatím . .... 
Zvislá doprava sutmy a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie 

Odvoz sutmy a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km 

Odvoz sutmy a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km 

Vnútrostavemsková doprava sutmy a vybúraných 
hmôt do 10 m 

·Poplatok za skladovanie - sklo na recykláciu 

Poplatok za skladovanie - kovy do zberu 
� .. 
Poplatok za skladovanie - drevo - rámy okien 

360,000 

382,000 
, . .

686,880 

1 108,950 

75,96i 
. .. .. 

151,934! 
i 

75,967 

683,703 

75,967 

55,323 

15,300 

5,344 

. 61 

�.2 · Ostatné kon_štrukc1� .� .. práce-búrame strešného vyú�tE:m.a VZT., ..... 
'· Demontáž mnežky vzduchotechmckeJ, -

K 767584811 ks 4,000' 

' 62 ' K ;962031132 

63 K 963051113 

0,00100t 
) . .  . .. .. ... . .. . 
Búrame pnečok z tehál pálených, plných alebo 
dutých hr. do 150 mm, -0,19600t 

iBúrame železobetónových stropov doskových 
[hr.ned 80 mm, -0,2,40000t 

m2 

m3 

9.4 · Ostatné konštrukcie a. P..r:áce-búrame pre časť 1.4 ZTI 

i 64: K 
1
971033131 

65 K 971033231 

66 K 971033231 1 

: 67: K t1033231 2 

68 K 972056014 1 

Vybúrame otvoru v munve tehl. pnemeru 
profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t 

Vybúrame otvoru v munve tehl plochy do O, 
'.0225 m2hr.do 150 mm, -0,00400t 

Vybúrame otvoru v munve tehl plochy do 
0,0225 m2 hr do 150 mm, -0,00400t 

Vybúrame otvoru v murive tehl plochy do O, 
0225 m2 hr do 150 mm, -0,00400t 

,Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 
'mm do stropov - železobetónových -0,00045t 

PSY · Práce a dodávky PSY 

69 

712 · Izolácie striech 
1 , .. . • 

K 712300831 
Odstránenie povlakoveJ krytmy na strechách 
plochých 10 ° JednovrstvoveJ, -0,0060t 

70 K :712300832 
Odstránenie povlakoveJ krytmy na strechách 

;plochých 10 ° dvoJvrstvoveJ, -0,01000t 
� ... 

71 . K 712300833 
Odstránenie povlakoveJ krytmy na strechách 
plochých 10 ° troJvrstvoveJ, -0,01400t 

72 

�13 - Izolácie t1::P,�.\né . .. 

K 713000024 
'Odstránenie tepelneJ izolácie podláh lepeneJ z 
vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,012t 

ks 

ks 

ks 

ks 

cm 

' m2 i 

m2 

. m2 

[ 
m2 

Odstránenie nastresneJ tepelne) izolácie striech ' 
73 K '713000050 .plochých lepeneJ z polystyrénu hr. do 10 cm - m2 

!0,0088t 
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1,638 

0,027 

7,000' 

10,000 

15,000 

9,000' 

70,000 

5,880 

57,140 

10,780 

11,550 

27,440 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

2,20 

0,47 

3,61 

2,78 

5,87 

4,12 

9,60 

0,35 

11,5{ 

11,54 

11,54 

2,13 

1,7\ 
... 

36,97 

0,62 

1,23' 

1,23 

1,23 

2,04
° 

0,55 

0,63 

0,69 

0,78 

0,81, 

792,00 

179,54 

2 479,64 

3 082,88 

445,93 

625,97 · 

729,2�l 

239,30 

449,72 

638,43 

176,56 

61,67 

8,52! 
i 

2,93' 

1,00 

1�8„96 

4,34; 

12,30 

18,45 

11,0( 

142,80 

1 462,61 

46,67,
3,23 

36,00 

7,44 

31,24 

9,01 

22,23 



: .
'PČ Typ Kód Popis 

: 74 

75 

· 76

: 77 

78 

79 

80 
,. 

81 

82 

. 83 
_. .. , .. 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

721140806. 

.. . . 
Demontáž potrubia z hatmových rúr 
odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 
200, -0,03065 vr obmúroviek 

725 - Zdravotechni�a · zariaď. pr��.mety 

725210821 
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 
výtokoveJ armatúry, -0,01946t 

725820810 
Demontáž baténe drezoveJ, umývadloveJ 
nástennei, -0,0026t 

764 - Konštrukcie klampiarske' · 
'Demontáž žľabov pododkvap. štrvorhranných 

764351830 rovných, oblúkových, do 30° rš 500 mm, -
0,00440t 

764410850 
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 
330 mm, -0,00135t 

764430840 
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 
od 330 do 500 mm, -0,00230t 

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek 
't 

764430851 nad rš 600 do 1300 mm, 
, 

K • 764451804 
Demontáž odpadových rúr štvorcových sa 
stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t .... -

767 - �onštrukc1e doplnkoY,é kovové 

K ·767584811 
i Demontáž mnežky vzduchotechnickeJ, 
'0,00100t 

�7? : .Podlahy poylak�vé 

K 776511820 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapneJ 
plochy lepených s podložkou, -0,00100t 

' 

Strana 6 z 6 

MJ Množstvo J.cena [EUR] 

m 40,500 5,83 

súb 5,000 3,66 

súb · 5,000 2,68 

m 12,400 0,92 

m 567,413 0,92 

m 472,800 0,92 

m 86,000 1,02 

m 7,400. 0,69 

ks 2,000 2, 13' 

m2 23,250 2,21 

Cena celkom [EUR] 

236, 12 

236, 12 

},1,70 

18,30 

13,40 

1 061,24 
. 

11,41 '. 

. .

522,0ľ 

434,98 

87,72. 

5, 11 

4,26 

4,26 

51,��.
51,38 

( 



Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

JKSO: 
Miesto: 

ObJednávateľ: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1 . 1 - Architeltonisko-stavebné riešenie - nový stav 

KS: 
Trenčín Dátum: 

IČO: 

4.4.2016 

Trenčiansky samosprávny kraJ IČO DPH: 

Zhotoviteľ: 
AVA-stav,s.r.o. 

ProJektant: 

Spracovateľ: 
Silvia Gehenová 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

.Cena s DPH 

Projektant 

Dátum a po9p1s: 

Ób}e'č:tnávateľ 

20,00% 

20,00% 

z 

z 

v 

Pečiatka 

Pečiatka 

EUR 

0,00 

1 062 209,81 

· Spracovateľ

'. Dátum a podpis: .. 

·zhotoviteľ
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IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

43989268 

1 062 209,81 

0,00 

1 062 209,81 

0,00 

212 441,96 

1274651,77 

Pečiatka 

Pečiatka 



Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

Miesto: 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1 etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1.1 - Architeltonisko-stavebné riešenie - nový stav 

Trenčín Dátum: 4.4 2016 

ProJektant: ObJednávateľ· 
Zhotoviteľ. 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s r o. Spracovateľ: Silvia Gehenová 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

2 - Zakladanie 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

4 - Vodorovné konštrukcie 

5 - Komunikácie 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

712 - Izolácie striech 

713 - Izolácie tepelné 

722 - Zdravotechnika 

762 - Konštrukcie tesárske 

763 - Konštrukcie - sadrokartóny 

764 - Konštrukcie klampiarske 

766 - Konštrukcie stolárske 

766 - Konštrukcie stolárske - plastové výrobky 
766 - Konštrukcie stolárske - požiarne výrobky 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové - hliníkové výrobky 

781 - Dokončovacie práce a obklady 

783 - Dokončovacie práce - nátery 

783 - Dokončovacie práce - ostránenie náterov 

784 - Dokončovacie práce - malby 

M - Práce a dodávky M 

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Cena celkom [EUR] 

1 062 209,81 

225 837,46 

7 451,40 

908,39 

1 089,34 

1 369,29 

1 568,22 

191 128,74 

19 091, 14 

3 230,94 

733 037,95 

218,98 

50 970,21 

38 072,46 

150,72 

14 276,76 

21 771,71 

15 973,20 

575,57 

268 183,06 
2 060,78 

64 480,04 

221 556,75 

818,04 

1 218,03 

827,92 

33 944,50 

103 334,40 

103 334,40 

0,00 

1 062 209,81 



Stavba: 

ObJekt. 

časť: 

Miesto: 

ObJednávateť: 

ROZPOČET 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1.1 - Architeltonisko-stavebné riešenie - nový stav 

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

ProJektant: 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gehenová 

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

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 . .
-
.. 
z
.
e�né práce 

K 132211101 

2 K 162501102 

3 K , 162501105 
. : . : .. '"
:
"' " : . 

4 K 171201201 

5 K 171209002 

6 K 174101001 

2 - Zakladanie . .  '
:
"""

:
' '' . ..... .... . . 

7 K 275321312 
1 . 

8 K 275351215 

9 K 275351216 

10 ' K :275362021 

11 K 278920 

'H(beb;e rýh šírky do 600 mm v hornine tr 3 
súdrôžných - ručným náradím 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnene) , 

m3; 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 
vzdialenosť do 3000 m 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnene) 

:ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3, príplatok k m3 
!cene za každých ďalších a začatých 1000 m 

Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3 

Poplatok za skladovanie - zemina 

Zásyp sypaninou so zhutnením rýh okolo 
obJektov do 100 m3 

'Betón základových patiek, železový (bez 
výstuže), tr. C 20/25 

m3 

. 
. 
T" 

i m3 i

m3 
' , 

Debnenie stien základových patiek, zhotoveme-
dielce m2 

1' . .. . . . ... . .. ,,., 

Debnenie stien základových patiek, odstráneme-
dielce m2 

Výstuž základových patiek zo zvár. sietí KARI 

Zálievka kotevných platní zálievkovou hmotou 
(ref. výrobok PCl Vusocret) i 

m3 i
. . .  ... .... :. ... 

�. - �"'.is\� .. a .�omp,lE:.��.� .�?:.1}�r���.i.E:. 
Munvo nosné (m3) z tvárme hr. 375 mm, na 

12 K 311273119 MVC a maltu (referenčný výrobok YTONG m3 . 
375x249x599) 

' 

'312271011 
;Munvo výplňové (m3) z tehál plných 

13 K vápennopieskových na maltu cementovú m3 
(240x115x71) 

'. 

14 
i 

K 317162102 
P5 Keram1Cký predpatý preklad šírky 120 mm, 

ks výšky 65 mm, dÍžky 1250 mm(ref.výrobok KPP) 

15 K =317162103 'P4 Keram1Cký predpatý preklad šírky 120 mm, 
ks výšky 65 mm, dÍžky 1500 mm (ref.výrobok KPP) 

16 K 317162106 
P7 Keram1Cký predpatý preklad šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, d(žky 2250 mm (ref.výrobok KPP) 

: ks 

17 K '317162131 !P2 Keram1Cký preklad šírky 70 mm, výšky 238 
ks mm, d(žky 1000 mm (ref.výrobok KPP) 

18 
i 

K 317162132 
P6 Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 

ks mm, d(žky 1250 mm (ref.výrobok KPP) 
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175,ooo: 

17,500 

122,500 

17,500 

28,000 

·r

157,500! 

5,198 

11,925 
. .. .... 

11,925 

� . .... 

0,273 

0,060
! ' 

1,440 

0,176 

6,000 ; 

6,000 

2,000
! 

4,000 

8,000, 

1 062 209,81 

38,42 

3,60 

0,36 

0,67 

7,69) 
.. ''""f' 

2,50'. 

86,99 

9,42: 

1,47 
.... ... . . . .. .. 

1 166,89 

130,07! 

120,17, 

229,23 

11,86' 

13,82 

21, 15; 

13, 13 

16,31' 

225 837,46 

7451,40.
6 723,50 

.. 

.. 

• f 

63,00 

44,10 

11,73 

215,32 

393,75 

908,39 

452,17 

112,33 
... .. .. 

! 

17,53i 

318,56 

7,80 

1 089,34 

173,04 

40,34 

71,16 

82,92 

42,30 

52,52 

130,48, 



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

19 K 317162133 

20 K 317162140 
., > 

21 '. K 340238213 

.. 
P1 Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 
mm, d(žky 1500 mm (ref.výrobok KPP) 

P3 Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 
mm, dÍžky 3250 mm (ref.výrobok KPP) 

Zamurovanie otvoru s plochou do m2 tehlami 
pálenými v stenách hr 100 mm 

ks 

ks 
.. > 

m2 

4 - Vodorovné konštrukcie 

? l 
K 413321315 

23 K 413351107 

j 24 K 413351108 

: 25 K 553 173 

5 - Komumkác1e 

26 K 564752111 

27 K 576151111 

Betón blokov, železový tr C 20/25 

Debnenie blokov zhotovenie-dielce 

Debnenie blokov odstránenie-dielce 
> • •  •• 

Závitová tyč M 12 (8 8)/1300 mm+výtlačná 
lepiaca hmota 

Kryt z nečneho kameniva fr. 32-63mm hr 150 
mm - okapový chodník 
Koberec asfaltový otvorený z kameniva 
drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 
60 mm 

m3 

m2 

m2 

ks 

m2 

m2: 

� - ýpravy povrc�oy,, podlahy, osadenie 

28 K :611403399 

29 K :612403399 

30 K 612451072 

· 31 K 612465111 

1 „ 1 

32 K 612465136 

. ... 

33 K 622421121 

34 Í K 622464236 

35 K 622491361. 

36 K 625251275 

37 K 625251276 

38 K '625251277 

39 K 625251423 

40 K 625251459 

41 K 625256500 

Hrubá výplň rýh v stropoch akoukol\tek maltou, 
: akeJkol\tek šírky ryhy 
> • •• 

i Hrubá výplň rýh na stenách akoukol\tek maltou, 

. \akeJkoťvek šírky ryhy 

:Vyspraveme povrchu stien vnútorných maltou 
cementovou pre omietky 
Príprava vnútorného podkladu stien, cementový 

m2: 

m2 

: m2 

Prednástrek 2 mm, ručné nanášame m2 
(ref výrobok Vospntzer) 
Vnútorná omietka stien, vápennocementová, 
stroJné miešame, ručné nanášame hr. 10 mm, 
(ref výrobok MVR Um) 
VonkaJšia omietka stien vápenná alebo 

/á�:nnocementová hrubá zatretá

'VonkaJšia omietka stien tenkovrstvová , 

m2 

m2; 

silikónová hr 1,5 mm, (ref.výrobok Silipor Top, ! m2 
škrabaná (točená) 

Náter akrylátový betónových základov m2 

Fasádny kontaktný zatepľovací systém ostenia 
hr.SO mm (ref systém BASF Multiterm M+Eco m2 

(Tist), bez tenkovrstveJ omietky 
Fasádny kontaktný zetpľovací sysém ostenia hr 
100 mm (ref.sytém BASF Multiterm M+Eco Tist), m2 
bez tenkovrstveJ omietky 
Fasádny kontaktný zatepľovací systém ostenia 
hr 120 mm (ref systém BASF Multiterm M+Eco 

:rist), bez tenkovrstveJ omietky 
Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 50 mm 
(ref systém BASF Multiterm M+Eco Tist), bez 
tenkovrstveJ omietky, vr. všetkých detailov, 
ukončenia pn atike 
. . 
: Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien 
:hr. 200 mm EPS-PERIMETER (ref.systém BASF 
Multiterm M+Eco T1st), bez tenkovrstveJ 
omietky 
Kontaktný zatepľovací systém stropov nad 
vonkaJŠÍm prostredím hr. 50 mm sivý EPS, bez 

! tenkovrstveJ omietky 

m2 
i 

: m2 

m2 

m2 
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4,000 

4,000 

14,400 

4,464 

38,640 

38,640 

24,000 

175,000 

108,000 

31,104 

< • • •  

•< 

54,600 

4 800,000 

23,280' 

23,280 

•< 

205,000 

3 681,890, 

24,750 

104,500 

8,000; 

79,180 

208,800; 

96,000 

87,000 

20,62 

47,58 

15,54 

91,47 

14,79 

2,44 

12,30 

4,74 

6,84 

6,93 

6,34 

1,04 

4,06, 

5,89 

, .. . 

4,34 

8,13 

2,69 

17,41 

24,18. 

26,46 

27,21 

19,90 

Cena celkom [EUR] 

82,48 

190,32 

223,78 

1 369,29 

408,32 

571,49 

94,28 

295,20 

1. 568,22

829,50

738,72 

191 128,74 

215,55 

346, 16 

4 992,00' 

94,52 

137,12 

• 1 

889,70 

29 933,?? i ( 

66,58 

1 819,35 

193,44 

2 095, 10 

4 194,79 

2 612,16
! 

1 731,30 



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

42 K 625258000 

43 K 625259000 

44 K 627452 

. . . .. ... .. 
200 (ref.systém BASF Multiterm M+Eco Tist), 
bez tenkovrstveJ omietky, vr všetkých detailov, m2 
ukončenia pn sokli a atike ... . . .. .. ... . .... .. . 
Odvetraná fasáda s metabolickým obkladom hr. 
160 mm, AL roštom, kotvený kotvami bez TM m2 
(ref výrobca bondový obklad ALPOU() 

" 

Potipožiarna omietka pre zvýšenie odolnosti 
oceľových konštrukcií (ref.výrobok PERLIFOC) m2 

� - Ostatné konšt!ukcie a práce-búrame 
" 

45 

46 

K 916561111 
t ... 

M •5921954660 

47

· 1· 

K =931961114 

48 i K 941941032.1 

49 K 941941196 

50 K 941941832 

Osadenie záhon obrubníka betón , do lôžka z 
:?e.t: �.r?s . . tr. C 10/12,5 s bočnou oporou 

[OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm �'.VY 
. 

jVložky do dilatačných škár zvislé, z mmerálneJ 
'vlny hr 95 mm . . . .  :. . . .. . .. . .. .. 
·Montáž lešenia ľahkého pracovného rdového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad
10 do 30 m 

m 

ks 

m2 

m2 

Príplatok za prvý a každý ďalši týždeň požitia
lešenia ľahkého pracovného radového s 

::::::• ,:::.:,::::h:

0 

p�:::�::',�:o:h o ! mZ l 
s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad m2 , 
10 do 30 m 

3 281,410' 

426,520! 

99,680, 

350,000 

353,500 

1,964 

4 341,536 

8 683,072 

4 341,536i 

! 51 
... i, 

K 952901110 . '!'"' .. . 
čistenie budov umývaní�·�on°kajšich plôch 

i okien a dverí 
.. . >, . ...... . .. . . 

m2 6 364,690 

52 K ;953943111 

53 M 5539545010.. ..... . ... .. ... . ... 
54 K 971045803 

jOsademe ostatných výrobkov do munva, so 
zahatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 
kg/ kus (bez dodávky) 

Stúpadlo poplastované , rozm 20x350x230 
· · · 'V'r'ly 'pnkťe'pcivym vrtákom do 'ô i!l mm do

,betónu 

99 - Presun hmôt HSV 

55 ' K 998011003 
Presun hmôt pre budovy, zvislá konštr z tehál, 
tvárme, z kovu výšky do 24 m 

PSV - Práce a dodávky PSV 

�11 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

56 K 1711411311 :Izolácia proti povrchove) vode, stierka na 
betón podklad, vodorovná 

57 K 998711203 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v obJektoch 
výšky nad 12 do 60 m 

712 - Izolácie striech 

58 K 712290010 
•I 

i 59 : M 2832990191 
.. ''!""'"" .. . .. 

60 K 712311101 

i 61 M 1116331020..... : . .  
62 K '712331105 

Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 
10' .,. .. ..... .. 
Parozábrana m1kroventitác1a hr O, 15mm 

. [ (:,e( výrobok PROMINENR) 
Zhotovenie povlakoveJ krytmy stnech plochých 
do 10'za studena náterom penetračným 

Penetračný náter 101/nádoba 

,Zhotovenie povlak. krytmy stnech plochých do 
0

10'samolepiac1m asfaltovým pásom 

ks 2,000 

ks 2,000 

, cm ; 2 400,000 
I "' • •• •  •• ,1.,,,, 

543,015 

m2 13,500 

% 2,211 

m2 34,700 

m2 39,905' 

m2 34,700 

' 1 8,675, � . . .. .. ... ,,: ..... .. . .... . 
m2 2 167,952 

... ·•·· , .. ) ... ,,c ... ... ... .. . ,,c 

63 M 6284117000 Pás asfaltový samo/epiac, (ref.výrobok ICOPAL) ml 2 493,145 
,, 

Zhotovenie povlak krytmy stnech plochých do 
64 ' K !712341559 ;10'pásmi prítav NAIP na celeJ ploche, 

: midifikované pásy 
m2 i 2 106,842! 
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38,41 

32,66: 

18,44 

4,02 

2,37 

6,09 

1, 13 

0,37 

0,87 

2,71 

4,67 

5,95 

15,78 

2,69 

0,61 

3,58; 

0,56 

3,63 

2,63 
. . ... ,) 

7,01 

3,36! 

Cena celkom [EUR] 

126 038,96 

13 930, 14 

1 838, 10 

19091,14 

1 407,00 

837,80 

11,96! 

4 905,94 

3 212,74 

2 995,66 

5 537,28 

9,34 
. .. . ... .  1 

168,00 

3 230,94 

3 230,94i 

733 037,95 

218,98,
213,03 

5,95 

21,17' 

142,86 

19,43' 

31,49 

5 701,71 

17 476,95 

7 078,99 



PČ Typ Kód Popis MJ 

65 M 

66 K 

67 K 

68 K 

69 M 

70 K 

71 K 

Asfaltový pás pre vrchné vrstvy 
·6285271010 hydro1zolačných systémov (ref výrobok m2 

ELA5TOBIT PV TOP 42 zelený) 

;712411142 
·striekaná PO� izolácla ňr HlO rii'm;·vr U\r m2 náteru 

:998712203 
Presun hmôt pre izoláciu povlakov] krytmy v % onJektoch výšky nad 12 do 24 m 

�13 - Izolácie te�elné 
Montáž tepelne] izolácie stropov rovných 

713112125 

;2837653447 

·713116450

\713142111 
'! 

polystyrénom, spodkom pnlepením i m2 
") . 

EP5 Roof 1505 penový polystyrén hrúbka 200 : m2 mm + po/drážka 
Montáž tepelne) izolácie stropov PUR penou hr .. 
500 mm ; m3 

� 
Montáž tepelne) izolácie stnech plochých do , m2 10 ° polystyrénom, Jednovrstvová pnlepením 

. } 
M !2837653441 EP5 Roof 1505 penový polystyrén hrúbka 80 mm m2 

. .  I• i • •  )u 

73 K )13142165 
Montáž tepelne) izolácie stnech plochých do 
10 ° - atikové klmy z polystyrénu 

74 M 

75 K 

76 K 

77 K 

78 K 

79 K 

80 M 

+ 
81 ' M 

82 K 

83 i M 

, 84 K 

85 K 

· 86 K

87 K

.. , 
i 88 K 

89 K 

2837653502 
EP5 spádová doska spádový penový polystyrén 
1505 
Protipožiarny prestup potrubia pnerez otvoru 

'713530700 do 0,005 m2 izolované protipožiernou penou 
El60-120, zaplneme prestupu 30% 

998713203 1 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v obJektoch 
nad 12 m do 24 m 

722 - Zdravotechmka 
7222260 )Prenosný hasiaci prístroj snehový 5 kg/ks 

762 - Konštrukcie tesárske 
. ' 

762431313 
Obložeme atiky z dosiek OSB skrutkovaných na 
pero a drážku hr. dosky 18 mm 

" , 
:762441320 

Montáž obložeme stien z fošien skrutkovaných 
na zraz hr 35 mm

. . .. .... 
6051309400 

Fošne makké rezivo - om1etané smrek akosť A 
hr 35mm 

6051311200 
Fošne makké rezivo - om1etané smrek akosť A 

:hr. 40 mm
, :Panel z dosiek OSB hr 18 mm, výdreva 

762431321 140x80mm, vr. napoJema na budovu 
(vzduchotesné pásky) 

2837653447 
EP5 Roof 1505 penový polystyrén hrúbka 200 
mm + po/drážka 

762495000 :SpoJovacie prostnedky - klmce, závrtky 

998762203 
'Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
obJektoch výšky od 12 do 24 m 

�63 - KonštrukciE: - sadrokartóny 

763115612 
Pnečka SOK hr. 100 mm dvoJito opláštená 

. doskami RF 12 5 mm s tep. izolác10u, CW 50
'. 
Pnečka SOK hr. 100 mm akustická dvoJito 

!763115912 opláštená doskami OF 12 5 mm modrá s tep 
izoláciou, CW 50 
, ... 

763135032 
SOK kazetový podhľad 600 x 600 mm, vr.nosneJ 
konštrukcie 

763138210 
!Podhľad SOK Rigips RB 12 5 mm závesný,
Jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD 

..... ; 

90; K 763147115 
Obklad sadrokartonom bez izolácie, doska hr. 
12,5 mm - uzáver okenné otvoru 

m3 

m3 

ks 

% 

ks 

m2: 

m2 i 

: m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

% 

m2 

m2 

'I, .... ....... 

i m2 

m2 

m2 ! 

Strana 6 z 11 

Množstvo 

2 422,868 · 

320,000, 

447,871 

1 453,600 
< 

1 482,672 

8,330 

1,890 

1,928 

39,000 

2,925 

80,000 

392,081 

' 

4,ooo! 

542,840 

16,884 

0,494 

o, 111 ,

177,000 

285,000 

627,500j 

189,525 

166,878 
. " 

51,150 

673,560 

25,000 

8,000 

, . 

J.cena [EUR]

7,01 

7,01 

2,84 

4,52 

19,65 

3,24 

3,45 

7,86 

0,89 

155,93 

15,55 

1,49 

37,68 

10, 11 

0,55' 

159,83 

208,61 

., 

10,49 

19,65 

0,58 

4,52 

27,92 

31,52 

.. ;. 

20,90 

20,94 

12,83) 

Cena celkom [EUR]

16 984,30 

2 243,20 

1 270, 11 

38 072,46 

6 570,27 

29 134,50 

26,99 

6,52 

15, 15 

34,71 

456, 10' 

1 244,00' 

584,22' 

150,72 
. 

150,72 

14 276,76 

5 488,11 

9,29 

78,96 

23, 16. 

1 856,73 

5 600,25 

363,95 

856,31 

21 771,71 

4 659,23 

1 612,25 

14 077,40j 

523,50 

102,64 



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

91 K 763182290 
Montáž oceľového rámu ostatných pre SDK ks : pnečky KNAUF W112 

. .  ,:. . .  

92 K 724065000 · 
B5 Protipožiarne revízne dvierka El 30 mm

ks 400x400 mm oceľové, vr rámu 
• I ' •I . ... . .  ' 

93 K 998763403 
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 

% obJektoch výšky od 7 do 24 m 

764 - Ko.n��:u�cie klampiarske 

94 K 764731113 
K4 Oplechovanie múrov, atík nadmuroviek z

m poplastovaného plechu rš.300 mm 

: 95 K :764731114 
K4 Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z 

m poplastovaného plechu rš.400 mm 
:i, .. . < 

96 K !764731115 
KB, K13 Oplechovanie múrov, atík z 
poplastovaného plechu rš 550 mm m 

"!' ... . .  
K5,6, 10 Oplechovanie múrov, atík z 

97 K 764731116 poplastovaného plechu rš.600 mm, K14-Nadpis m 
;budovy s nerezoveho plechu 

98 K 764731118 
· · · iK3 Oplechovanie múrov, atík, nadmurovi�k z

m :poplastovaného plechu rš 870 mm 

99 K 764731119 
K7,9 Oplechovanie na streche v poplastovaného 

m
' 
plechu rš 1000 mm 

. . ; . . .. ,c 

100 K 764731121 K1, K2 Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek l 

101 K 764761121 

102 K 764751111 

103 K 998764203 

z poplastovaného plechu rš 1700 mm 
. .. . 

K11 Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, z 
poplastovaného plechu vr. čela, hákov, 
rohov,kotlíkov 

.. ... ... . . 
K12 Odpadová rúra kruhová D 92 mm z 

.poplastovaného plechu, vr obJímok, 

, výtokového kolena
: Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
obJektoch výšky nad 12 do 24 m 

766 - Konštrukcie stolárske 

104\ K ;766661112 
1 . ... 

105 M 6116176100 

: 106 M 6116174100 

107 K !766702111 

108 M 6117103030 

109i K 766702113 

110 M 6117103040 

111: K . 998766203, 

' " ' I "  ' "  " 

Montáž dverového krídla kompletiz otváravého 
do zárubne, Jednokrídlové 
' 
.D3 Dvere vnútorné hladké dýhované 
;dvoJkrídlové plné MH 110x197 cm 
D4 Dvere vnútorné hladké dýhované 
Jednokrídlové plné MH 90x197 cm, viď 
podrobný výp1s stolárskych výrobkov 
.... .... . .  
Montáž zárubní obložkových pre dvere 
Jednokrídlové hr.steny do 170 mm 

.... ,. . .. 
:zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do 
hrúbky múru 220 mm 
Montáž zárubní obložkových pre dvere 
Jednokrídlové hr steny nad 350 mm 

" 

:Zárubňa dýhovaná, obložková, dub%buk, do 
hrúbky múru 375 mm 

. .  
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
obJektoch výšky nad 12 do 24 m 

766 - Konštrukcie stolárske - plastové výrobky 
I' ' "" I ••• 

Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú 
výstavbu, za 1 bm montáže 112: K 766621080 

� 

m 

m 

m 

% 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

% 

m 
'"!'"' • "T' . 

113 K =766621082 

i 114 i M 6114107100 

115 M 6114107101 

iPríplatok za predsadenú montáž dolného vlysu m 

:01 Plastové okno 'Hia 
0

600/600 mm 

· · ...... · · 

Jednokrídlové, v1ď podrobný výp1s plastových 
výrobkov (platí pre všetky plasové výrobky) 
... ... ... .... ..... . 
OP2 Plastové okno H/8 1500/1200 mm 

;Jednodielne 

ks 

ks 

'(jp:J 'Pľástóvé o'f<.no f(l(j 6/JIJ/2'50ó 'mm
' 116 · M 6114107102 dvo dielne . ......... . •. J 

ks 
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7,000 23,79 

7,000 53,83 
") .. 

219,622 1, 15 

2,100' 13,37 

1,800/ 15,67 
' 

10,800' 19,27 

437,000 22,09 

17,000 26,44' 

22,000 26,44 

80,000 53, 16 

12,000 24,68 

7,400j 

154,175 1,87 

2,000, 4,78 
. ..... ,t . ..... .. 

1,000 129, 19: 

1,000 78, 16 

1,000; 34,97 
' • .. •• • ? .. 

1 ,OOO 136, 11 

1,000 46,68 
. .. . . � ..... . .. 

1,000' 

6,224 

2 418,000 

450,000; 
1 

2,000 

1,000 i

2,000 

136,11' 

0,77 

4,91 

4,91 

148,45' 

371,28 

434,55' 

Cena celkom [EUR] 

166,53 

376,81 

253,35: 

1 5 973,20 

28,081 

28,21 

208,12 

9 653,33 

449,48 

581,68 

4 252,80 

296, 16! 

186,33 

289,01 

575 , 57
1

9,56. 

129, 19 

78,16 

34,9ľ 

136,11 

136,11 

4,79. 

268 183,0�. 
11 872,38 

"'! 

2 209,50: 

296,90 

371,28 

869, 10 



: PČ Typ Kód Popis MJ 

117 M 6114107103 ô4a Plastové okno Al B f!íiJOľ:2400 mm 
ks dvo1d1elne 

118 M 6114107104 " : (14B Pfastové o'f<.ňd HľS f5V0/'24ó(J mm 
ks [dvo1d1eln,e 

119 M 6114107105 :osa Plastové okno H!B 210012400 mm 
tro1d1elne, vr pohonu komplet ks 

.. ::. . .. 

: :osb Plastové okno HIB 2100/2400 mm 120 M 6114107106 :tro1d1elne, vr. phonu komplet ks 

'.ô6a PTastové o'kno HIS :lfOOľ:2400 mm > 

121 M 6114107107 dvojdielne ks 

122: M 6114107108 '0613 Pfastové o'f<.no HJ(:ľ2100/24ôô mm
ks , dvo1d1elne 

123 , M 6114100709 1ô7a Plastove o'f<.no HIS 1flJOl'ľ400 mm 
ks •dvo1d1elne

124 M 6114107110 · ;(17E PTastové okno HJS 1100/'2400 mm
ks ,dvo1d1elľ)e 

125 M 6114107111 ;OB Plastové okno H/8 2100/2400 štvordielne ks 

,126 M 6114107112 /ô!1 Plastové okno f//B f!í00/'2400 mm
ks [dvo1d1elnfi'.

i 127 M 6114107113 ;010 Plastové okno H!B 700/900 mm
ks !Jednodielne vr pohonu komplet

· '011 Plastové okno H!B 1500/2400 mm
., 

128 M 6114107114 
·1ednod1e/ne ks 

.129 M 6114107115 ,012 Platové oknoH/8 2100/2400 mm tro1d1e/ne ks 

'013 Plastové okno H!B 2600/2600 mm 
130 M ,6114107116 tro1d1elne, mtenérová ochranná sieť ks 

, (telocv,čňa)

131 M '6114107117 014 Plastové okno Hl B 150011800 mm 
ks Jednodielne 

132 M 6114107118 015 Plastové okno H!B 3400/2800 mm 
ks štvordielne 

'(1f6 PTastové o'f<.no Hlá f:lVl)/'800 mm ., 

133 M 6114107119 ),e,dnod1e/ne ks 

017 Plastové okno H!B 1600/2000 mm 
134

1 
M 6114107120 tro1d1elne, vr. pohonu komplet, mtenérová ks 

ochranná sieť (telocv,čňa) 
I• >• f 

135' M 4300 Jntenérová žalúzia celot1emaca biela : m2 
1 

136 M 5537301 Parapety vonkajšie h/míkové biele m2 

'137 M 6119010 :Parapetné dosky vnútorné plastové biele m2 

138 M !6117400 : Sieť proti hmyzu pevná biela 1200x1050 mm ks 
• 

139 K 766621087 Tesniace pásky s perlmkou m 

Montáž dverí plastových, extenérových 
140' K 766641161 Jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu m 

dverí 
D1 Plastové extenérové dvere zateplené plné 

141 M 16114122080 jHI B 19701800 mm, v,ď podrobný výpis ks 
'plastových výrobkov 

\· • 1 > 

D2 Plastové dvere mtenérové HIB 1800/19700 
14ľ M 6114122190 

mm dvoJkrídlové ks 

Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v � 

143 K 998766203 obJektoch výšky nad 12 do 24 m % 

766 - Konš�r�kc1e stolársk� -. �0�1arne výrobky 
Montáž dverového krídla kompletiz.otváraveého 

144 K 766661413 protipožiar , Jednokrídlových, š do 800 mm, ks 
vr.úpravy zárubne protipožiar.páskou 

145 M 6116400700 83 Drevené plné požiarne dvere Jednokrídlové, 
ks 

, bez zárubne EW-C30/D3 80x197 cm biela farba 
Montáž dverných krídiel kompletiz 

146: K 766661422 protipožiarnych Jednokrídlových, šírky nad 800 ks 
mm 

...... 
.. 'ir1 ureveniJ JY(ne JY11i:ramr ťavere Jl!ranaKrramv-e, '

147 M 611401600 bez zárubne EW·C30/D3 110x197 cm biela ks 
.. ..... • :f1J.rb1J. 
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Množstvo 

32,000 

35,000 

27,000 

3,000 
•< 

54,000 

4,000 

25,000 

1,000 

6,000 

2,000 

30,000 
� 

3,000 

1,000 

11,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000: 

< ..... 

557,160: 

72,664 

260,900 

30,000 

: 
1 886,000 

. -·

25,200. 

2,000 

1,000 

1 537,579' 

3,000 

3,000 
< 

2,000 

1,000' 

J.cena [EUR]

741,64 

741,64 

1 178, 16 

1 178, 16 

1 070,81 

1 070,81 

1 070,81 

1 070,81 

1 298,45 

741,64 

178,85 

633,90 

1 178, 16 

1 327, 11 

523,06 

1 482,86 

254,66 

734,88 

! 

20,23 j 

76,58 

18,30 

14,54 

6,02 

8 971 ' . 

1 174,43 

2 314,78 

0,77 

7,80 

257,32 
•)• • 

8,04 

138,43' 

Cena celkom [EUR] 

23 732,48 

25 957,40 

31 810,32 

3 534,48 
. .  ...

57 823,74 

4 283,24 

26 770,25 

1 070,81 

7 790,70 

1 483,28 

5 365,50 

1 901,70' 

1 178, 16 

14 598,21: 

523,06 

1 482,86 . 

254,66 

1 469,76 

11 271,35 

5 564,61 

4 774,47 

436,20 . 

11 353,72 í 
\ 

226,04 

2 348,86 , 

2 314,78 

1 182,48 

2 060,7� 

23,40 

771,96 

16,08 

138,43 



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

148 M 6116400710 

149 K 766661432 

150 M 6116402400 

84 Drevené plné požiarne dvere Jednokrídlové, 
bez zárubne EW-C30/D3 90x197 cm biela farba 

· Montáž dverového krídla kompletiz otváravého
; 1400x1970 mm, vr úpravy zárubne 
jprotipožiar. páskou 

• .. f!Yl vrl!Vl!ne peni! pw:ramY! avl!rl! avoJKrraravl!, •

:bez zárubne EW-C30/D3 140x197 cm biela 
ltarbJJ. . . .... .. . ... . . 

ks 

ks 

ks 

151 K 766702212 
Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre ks dvere Jednokrídl hr. steny do 375 mm 

152 M 6117102600 

153 K 998766203, 

Zárubeň prot1pož1arna obložková 110x197 cm 
pre požiarne dvere Jednokrídlové 
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové
! 'Montáž �s·t�t�ý�h atypi�kých kovových 

ks 

% 

· 154 i K 767995106 stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do : kg 

155. K 553466

156 K 429004
.,

157 K 767995200 

158 K 767995201 

! 159
j

K 767995210 

160 K 767995241

161 K 998767203

250 kg 
. 

... ... ?.� 
.:

i
.��.

am - OK (nerez), vr.kotvenia

:z1 Sindam - Al lamely 
• 
·z2 Vetracia hliníková protidažďová mreža 
1450x1900 mm 
Z3 Ochranná okenná mreža - výplň syntet1Cká 
lanová sieť s okraJovým ocer tankom 

Z5 Strešný výlez 600x600 vodotesný, 
vzduchotesný, viď výpis zámočníckych výrobkov 

Úprava oceloveJ konštrukcie pozinkovaním 

!Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
!konštrukcie v obJektoch výšky nad 12 do 24 m

!67 - Konštrukc1� doplnkové koyo":'t� .. �liníkové výrobky,
Í 162, K :767616111 Montáž zasklených stien z AL-profil 

kg 

kg 

ks 

ks 

ks 

kg 

% 

ks 

1,000: 268,79 
: ... .. ..... .. . ... ... . .  .. 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

22,940 

1 536,000 

6 736,000 

1 536,000 ; 
i 

1,000 

9,000 

1,000 

22 975,000 

612,427 

93,000 

, 

13,66 

515,92 

46,64 

248,26 

0,77 

1,92 

1,92 

1,92, 

2,10 ; 

85,56 

116,93 

1,92 

1,06 

12,98 
•< .. .. ,,c, .. . . . .. .. ) 

163 M 5534230100 

. . .. , • • • 1 

164 M 5534230101 

: 165 K !767616112 

166 M 5534230102 

167 M 5534230103 

1 

i 168! K 767616113
i •• Í"' 

169 M 5534230104 
...... 

170 K 767616114 

171 M :5534230105 

172 K 767616115 

· 173 Í M 5534230106 

174 K '767616116

Al/ 1 Hlmíková zasklená stena 3025x3115 mm, 
viď podrobný výpis hlmíkových výrobkov (platí 

:pre všetky hlmíkové výrobky) ; .... . 
Al/2a hlmíková zasklená stena typická 
3025x3115 mm 

Montáž okien z AL-profilov 

:All2b Hlmíková zasklená stena 3100x3115 mm 

·Af/2c Hlmíková zasklená stena 3100x3115 mm 

Montáž zasklených stien z AL-profilov 

A//3 Hlmíková zasklená stena 2850x3115 mm 
• 
Montáž zasklenej steny s dvojkrídl. dverami s
nadsvetlíkom z AL-profilov 
Al/4 Hlmíková zasdklená stena s 
dvoJkr.dverami a nadsvettíkom 3025x2960 mm

'Montáž zasklených stien z AL-profil

Af/5 Hlmíková zasklená stena 920x3115 mm

,Montáž zasklených stien z AL-profilov

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

15,000 

78,000: 

12,000 

6,000 

6,000: 

3,000 

3,000 

3,00

�j
3,000 

8,000 
... ... ....... . . 

ks 8,000 j 

ks 6,000 

.. . '"' ""'='' • ";' 

175 M 5534230107 'Al/6 Hlmíková zasklená stna 3000x2700 mm ks 
... .... .

i 176: K 767616117 
'ľ . 

177 M Í5534230108 

i.�
7
.�.L 

K 767616118

179 M j5534230109 

Montáž zasklených stien z AL-profilov 

Al/7 Hlmíková zasklená stena 3000x2275 mm 

'Montáž zasklených stien z AL-profilov 

Al I 8 Hl mí ková zasklená stena 3000x750 mm 
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ks 

ks 

ks 

ks 

6,000 

1,000 : 

1,000 

4,000 

4,ooo' 

1 135,49 

1 135,49 · 

12,98 

1 135,49 

1 135,49 

12,98 

1 654,82 

12,98 

1 551, 16 

12,98 

501,93 l 
1 254,52 

1 514,24 

12,98: 

1 514,24 

1 254,52 

501,93 

Cena celkom [EUR] 

268,79 

13,66 

515,92 

46,64 

248,26 

17,64 

64 480,04, 

2 949,12
j

12 933,12 

2 949, 12 

2,10 

770,04 

116,93 

44 112,00 ; 

647,61 

2.�1 556,75,
1 207,14

17 032,35 j

88 568,22 

155,76 

6 812,94j 
6 812,94 

38,94 

4 964,46 

38,94 

4 653,48 

103,84! 

4 015,44 

7 527,12 
. .. 

9 085,44' 

12,98 

1 514,24 
' 

5 018,08' 

2 007,72 



PČ Typ Kód Popis 

180 K 767616119 

181 M 5534230110 

182 K 767616120 

183 M 5534230112 
•I 

184 K 767616121 
•I 

185 M 5534230113 

186 K 767616122 

187 M 5534230115 

188 K 767616123 

/Montáž zasklených stien z AL-profilov 
,.

'A/19 Hlmíková zasklená stena 3000x550 mm 

!Montáž zasklených stien s dvoJkrídl dverami s
:nadsvetlíkom z AL-profilov 
A/110 VonkaJš1a hlmíková zasklená stena s 
dvo1krí dverami 3000x3750 mm 

Montáž zasklených stien z AL-profilov 

All 11+A/l 12 Hlmíková zasklená stena 
46995x5383 mm 
. . 

:Montáž dvoJkrídl. dverí s nadsvetlíkom z AL-
profilov 
A/113 VonkaJš1e hlmíkové zasklené dvere s 
nadsvettíkom 1600x2900 mm 

:Montáž dvoJkrídl dverí z AL-profilov 

189; M 5534230116 
:Atl 14 Vonkajšie hlmíkové zasklené dvere 
!2000x2100 mm

1 . ; 

. 190'. K 767616124 :Montáž zasklených stien s dvoJkrídl dverami s

.. ... :nadsvetlíkom z AL-profilov 
:A/ 115 Hlmíková mtenérová stena s dverami a 

!191 M 5534230117 nadsvettíkom 5425x2900 mm 

, 192 K 767880 Montáž foln/CX pások (ref. výrobok EPDM) 

193 M 1449980000 Páska hliníková CX 

194 K 767999 Manipulačná technika, ženav 

195 K 767618 Príplatok za bezpečnostné sklo proti prepadu 

196 K ,998767203 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v obJektoch výšky nad 12 do 24 m 

�81 - D0�c:m�ova�1e práce a obklady 

197 K Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 781445017 
. kladených do tmelu veľ. 250x200 mm 

•• j. > 

10bkladačky keramické glazované Jednofarebné 
;198 M 5976582000 

(hladké B 250x200 la 

199 K 998781203 Presun hmôt pre obklady keram1Cké v obJektoch 
výšky nad 12 do 24 m 

�83 - Doko nČ?Y.a�ie práce - ná tery 

200: K '783124120 Nátery oceľ. konštr. stredných syntetické 
dvoJnásobné - 70 m 

' 201 K 783124721 :Nátery oceľ konštr.stredných syntetické 
!základné - 60 m 

202 K ;783222100 Nátery kov stav doplnk syntet1Cké farby šedeJ 
na vzduchu schnúce dvoJnásobné - 70 m . . ... 

1203: K 783894622 Náter farbami ekologickými nediteľnými vodou 
pre náter sadrokartón. stien 2x 

?83 - ��ko.n�ova�1e práce - ostrá ne nie. ná.t�_rov 
Dočistenie starých náterov z kovových 

204j K '783201812 stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou 
kefou 

•I 

:Odstránenie starých náterov z kovových 
205 K 783201821 !stavebných doplnkových konštrukcií 

prebrúsením 

�84 - �<?.��m�9va�ie práce - malby 
Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 

206 K 784452271 ;dvoJnásobné základné na podklad Jemnozrnný 
lvýšky do 3, 80 m 

MJ 

ks 

ks 

ks 

ks 

•< 

ks 
� � 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
,. ... 

ks 

ks 

m 

m 

hod 

m2: 

% 

m2 

m2 

% 

m2 

m2 

m2 , 
-·

m2 

m2: 

m2 

m2 

•I • 1 � 
.��.

7
i. 

K :784481009 Stierka stien na podklad Jemnozrnný do 3 10 m m2 . .. .. . ... . .  . ....... 
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Množstvo 

2,000, 

2,000. 

1,000; 
. . . � 

1,000 
i 

1,000: 

1,000: 

1,000/ 

1,000 

1,000 

1,000. 

1,000. 

1,000 

1 285,000 

1 285,000 

100,000 

887,710 

3 004,388 

30,000 

„1 
30,600 i 

9,636 

203,280 
� . . .

191,280: 

6,330 

251,030 

110,000 

122,000; 

9 710,000, 

4 800,000 

J.cena [EUR]

12,98 

501,93 

1 254,52 

3 444,94 
• •  > 

12,98 

24 033,00 

12,98 

2 596,65 

12,98 

2 596,65 
„ 1 

12,98 

10 590,53 

1,51 

1, 13 

38,45 
_,, 

6,73' 

1,06'. 

13,42 

12,88 

2,21 
! • 

2,66 

1,19 

4,02' 

1,69 

1,36' 

5,56 

0,95 

5, 15 

Cena celkom [EUR] 

25,96 

1 003,86 

1 254,52
.. : 

3 444,94: 

12,98: 

24 033,00 i 

12,98 

2 596,65 

12,98 

2 596,65 

12,98 

( 
10 590,53 

1 940,35 

1 452,05 

3 845,00 

5 974,29 

3 177,00 

818,04 

402,60 

394, 13 

21,31 
. .  

1 218,03 ( 

540,72' 

227,62 

25,45 

424,24 

827,92 

149,60 

678,32 

33 944,50 

9 224,50 

.. , 
24 720,00 

.. . .. , 



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

M - Práce a dodávky M 103 334,40 

43-M - Montáž -�-�e.ťových konštrukcií 103 334,40 
Montáž oceťoveJ konštrukcie komplet 

208 K 430 100 vr.dodavatel.d1kumentác1e zabudovaných kg 26 910,000 1,92 51 667,20 
prvkov ellmmác1e TM a montáže 

. . .

209 M 424 100 
OK1 Oceľová konštrukcia Solárbazén, vr 

kg 13 225,000 1,92 25 392,00 Í kotvema 

210 M ,424 200 OK2 Oceľová konštrukcia FVZ, vr kotvenia kg 9 750,000 1,92 18 720,00 
.... . .. 

t „ 
�

211 M :424.300 
OK] Oceľová konštrukcia podchytávama 

: kg 2 850,000 1,92 5 472,00 stropov, vr.kotvema 
), .. . "{ 

212 M 424 400 
OK4 Oceľová konštrukcia zásobníkov, kg 265,000 1,92' 508,80 vr kotvema 

(213; M 424 500 OK5 Oceľová konštrukcia Foyer, vr kotvema kg 820,000 1,92 . 1 574,40 
- . . . .. 
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Stavba· 

ObJekt: 

časť: 

JKSO: 
Miesto: 

ObJednávateť. 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1.4 - ZTI 

KS: 
Trenčín Dátum: 

IČO: 

4.4.2016 

Trenčiansky samosprávny kraJ IČO DPH: 

Zhotoviteľ: IČO: 43989268 
AVA-stav,s.r.o. IČO DPH: 

ProJektant· IČO: 
IČO DPH: 

Spracovateľ: IČO: 
Silvia Gehenová IČO DPH: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 15010,84 

Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 15 010,84 

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00 

znížená 20,00% z 15 010,84 3 002, 17 

Cena s DPH v EUR 18013,01) 

i>r'ôjektant · Spracovateľ

i �.�tum a podpis: Pečiatka , Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ · Zhotovité'i' ... · · 

gátum a podpis: Pečiatka Pečiatka 
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Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

Miesto: 

ObJednávateľ: 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1.4 - ZTI 

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

ProJektant: 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ. Silvia Gellenová 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSY - Práce a dodávky HSY 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

PSY - Práce a dodávky PSY 

713 - Izolácie tepelné 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

721.1 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia - splašková 

721.2 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia - dažďová 

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

724 - Zdravotechmka - strojné vybavenie 

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

M - Práce a dodávky M 

23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Cena celkom [EUR] 

15 010,84 

163,03 

163,03 

13 515,96 

810,74 

596,60 

483,96 

3 087,09 

5 668,01 

848,27 

1 759,82 

43,08 

218,39 

1 331,85 

1 331,85 

0,00 

15 010,84 



Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Miesto: 

ObJednávateľ. 
Zhotoviteľ: 

ROZPOČET 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1.4 - ZTI 

Trenčín 

Trenčiansky samosprávny kraj 
AVA-stav,s.r.o. 

Dátum. 

ProJektant: 
Spracovateľ· 

4.4 2016 

Silvia Gehenová 

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

Náklady z rozpočtu 

2 

3 

4 

5 

HSV - Práce a dodávky HSV 

� - Ostatné konšt!ukc1e � p_r�ce-búrame

K 971033131 

K 971033231 3 

K 972056014.2 

K 979081111 

K ;979081121 1 

Vybúrame otvoru v munve tehl. pnemeru 
,profilu do 60 mm hr do 150 mm, -0,00100t 

..
:Vzbúrame otvoru v munve tehl. plochy do O, 
: 0225 m2 hr do 150 mm, -0,00400t 

Jadrové vrty dimantovými korunkami do D 150 

mm do stropov - železobetónových -0,00042t 

Odvoz sutmy a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km 

. .  ,.. .. 
Odvoz sutmy a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km 

ks 

ks 

cm 

t 
.. . :"' '" "' 

6 K 979089012 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), ostatné 

PSY - Práce a dodávky PSV 

�13 - Izolácie teRelné 

7 K :713482111 
Montáž trubice z PE, hr. do 10 
mm,vnút.pnemer do 38 m 

8 M 

9 M 

! 10 : K 

11 M 

: 12 i M 

13 M 

; 14: K 

15 M 

: 16 : K 

17 M 

: 18 i K 

2837741534 

2837741573 

713482131 

2837741558 

=2837741571 

283774157R 

713482132 

2837441592 

713482124 

., 

2837741513 
I• ... 

998713202 

,DG 18 x 9 izolác1a-trub1ca (ref. výrobok Al 
!FLEX Armacell) m 

.. 
DG 35 x 9 1zolác10-trub1ca (ref.výrobok Al FLEX 
Armacell) m 

Montáž trubíc z PE, hr 30 mm,vnút.pnemer do ; 
.38 m 
; . . .. � 
!28 x 30 1zolác1a-trub1ca (referenčný výrobok Al 
FLEX Armacell) 

m 

DG 35 x 30 1zolác1a-trubica (ref výrobok Al 
FLEX Armacell) 

,DG 38 x 30 1zolác1a-trub1ca (ref výrobok Al 
FLEX Armacell) 

Montáž trubíc z PE, hr 30 mm,vnúr pnemer 42-
70 

m 

m 

m 

;DG 48 x 30 1zolác1a-trub1ca (ref. výrobok Al 
"°? .. ,.,.. 

:FLEX Armacell) m 

.. . .... -·. ... . . 
Montáž trubíc z PE, hr 15-20 mm,vnút pnem 
101-133 m 

. . . ......... . 
,DG 110 x 13 1zo/ác1a-trub1ca (ref. výrobok Al 
!FLEX Armacell) 
) . . .... .. . )• 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v obJektoch 
výšky nad 6 m do 12 m 

m 

% 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 
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1,000: 

10,000 

70,000 

0,176 

1,584 
. .... . 

'! 

0,176; 

47,240 

38,179 i

10,006 

80,580 

48,532 

14,280 

19,380; 

40,710 

41,524 
j 

11,000 

11,220; 
< 

7,939 

0,62 

1,23 

2,04
i 

9,59' 

0,35 

7,69 

2,01 

0,39 

0,59 

l

2,26 

2,26 

2,54: 

2,54 

2,52! 

3,32 

2,86/ 

3,13 
' . .

15 010,84 

163,03 

163,03 

4 34' ' : 
. "Í 

12,30
° 

142,80 

1,69 

0,55 

1,35: 

13515,96 

810,74. 

94,95 

14,89 

5,90 

182, 11 

109,68' 

36,27 

49,23, 

102,59 

137,86 

31,46 

35, 12. 

10,68 

596,60 



PČ Typ Kód 

19 . K 72111000R 

20 K 721171601R 

21 K 721221305R 
1 1 

22 K 72122130R 

23 K 721290111 

24 K 998721202 

> 

Popis 

Výšková úprava potrubí kvoh koordmácn VZT do 
DN 500 (z pôvodného mat) 

Potrubie z rúr PP-HT DN 32 zavesené 
..

Zápachová uzávierka (referenčný výrobok HL 
100) 
Podmietkový zápachový uzáver (referenčný 
výrobok HL 138 NPr) 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou do DN 125 
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

;. 

MJ Množstvo 

m 

m 

ks 

ks 

m 

% 

25,000 

9,810 

3,000 
•< 

4,000 

57,240 

9,713, 

�21.1 · z�,:�wote�h. v�9.torná kanalizáci� · .sPf.ašková 

25 K 971033231 4 

26 K 721171662 

27 K 721274103 

28 K 76799510R6 

29 i K 721290111 

30 : K 998721202 
> 

Vybúrame otvoru v munve tehl plochy do O, 
0225 m2 hr. do 150 mm, 0,00400t 

Potrubie z rúr PP-TH 110/2, 7 

Ventilačne hlavice strešná - plastové DN 100 
(referenčný výrobok HL 810) 
Objímky (referenčný výrobok LARF L 114-121) 
kotvy a závesná tyč dL do 100 cm 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou do DN 125 
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

ks 

m 

ks 

ks 

m 
< ... 

15,000 

57,000 

3,000 

29,000 

57,000 

% 27,256· 

721.2 · Zdravotech. vnútorná kanalizácia · dažďová 

i 31 K 971033231.5 
: . .  

32 K 713482124.1 

33 M !2837741516 

34 K 721171662 

35: K 721233212 

36 K 72123312 R 

' 37 K 76799510R6 1 

38 K '721290111 

39 i K 998721202 

Vybúrame otvoru v munve tehl. plochy do O,
:0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t 
' . 

!Montáž trubíc z PE, hr 15-20 mm,
:vnút.pnem 101-133 
DG 114 x 20 1zolác1a-trub1ca (referenčný 
výrobok AZ FLEX Armacell) 

Potrubie z rúr PP-TH 110/2, 7 

>• 

. .  ' 

Strešný vtok plastový (referenčný ýrobok HL 62 
H) 

Nadstavec na vpusť 300 mm/d 125 vertikálny 
(referenčný výrobok HL 65H) 
Objímky (referenčný výrobok LARF L 114-121) 
kotvy a závesná tyč d( 100 cm 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 
objektoch vodou do DN 125 

.. 

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

ks 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

m 

% 

�22 · Zdr�votech
1

1ka · y�útorný vodovod 

40 

· 41

42

i 
43 

44 

K 722130212 

K 722130213 

K ·722130214 

K 722130218 

K !722171111R 
1 ' 

45 ' K 722229101 
... 1 

46 M 286002881 

Potrubie z oceľ.rúr pozmk.bezšvík bežných- 11 
353,0 10004 O zvarov bežných-11 343 00 DN 20 m 

Potrubie z oceľ. rúr pozmk bezšví. bežných-11 
353.0, 10004.0 zvarov.bežných-11 343 00 DN 25 : m

, Potrubie z oceľ. rúr pozmk bezšvík bežných-11 
. •")- � 

'353.0, 10004 O zvarov. bežných-11 343 00 DN m 
32 

... . ..... 

Potrubie z oceľ rúr pozmk.bezšvík bežných-11 
m 353 O, 10004.0 zvarov bežných-11 343.00 DN 80 

t
Potrubie plasthlmíkové tlakové výtlačné 16x2 

,mm 
Montáž armatúr, ventilov, filtrov, klapiek, 
kohútov G 1 /2 

guľový kohút DN 15 
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m 

ks 

ks 

10,000 

23,000 

23,460 

23,000 

10,000: 

10,000 

11,000 

23,000 

37,613: 

19,000 

14,000 

19,000 

11,000, 

37,430 

8,000 

4,000' 

J.cena [EUR]

12,98 

1,52 

13,46 

42,88 

0,62 

1,01 

1,56 

4,52 

31,61 

1,56 

0,62 

1,01 

1,56 

2,86 

6,78: 

4,52' 

140,06 

127,27 

1,56 

0,62: 

1,01 

13,48 

15,32 

32,01 

12,87 

3,40: 

14,72 

Cena celkom [EUR] 

324,50 

14,91 

40,38 

171,52 

35,49 

9,80 

483,96 

23,40 

257,64 

94,83 

45,24 ( 

35,34 

27,51 

3 087,09 

15,60' 
. .. .. : 

65,78 

159,06 

103,96 

1 400,60 

1 272,70 

( 
17,16= 

14,26 

37,97 

5 668,01 

197,60 

188,72, 

291,08 

352, 11 

481,72! 

27,20 

58,88 



PČ Typ Kód 

47 M 319001 

48 K 722229102 

49 M 286002881.1 

50 M 4228421021 

51 M ,319002 

52 K j722229104 

53 ; M 2860028830 

54 ' M 319002 1 

55 K 722229105 
" 1 

56 M 2860028840 
I• 

57 M 422842102/R 

58 M 422842102R 

59 M 422305060R 

60 M 319002 2

61 , M 
!
319003 

. .  ": . 

62 i K •722233004 

i 63 M 551001 

64 K 72226341R 

65 M 388001 

1 • •• •

66 · M 
j
388002 

' 67 ' M 388003 

68 M 388004 

69 M 388005 

70 ' K '722290226 

71 K 722290234 

72 K ,998722202 

Popis 

Spatná klapka DN 15 voda 

Montáž armatúr, ventilov, filtrov, klapiek, 
kohútov G 3/4 

guľový kohút DN 20 

Filter DN 20 voda 

Spatná klapka DN 20 voda 

Montáž armatúr, ventilov, filtrov, klapiek, 
kohútov G 5/4 

Guľový kohút 32 

Spatná klapka DN 32voda 

Montáž armatúr, ventilov, filtrov, klapiek, 
kohútov G 6/4 

guľový kohút 40 

,Filter DN 40 voda 
. .  ' 

!Spatná armatúra (referenčný výrobok BA 295)
(DN 40 voda ...... . .  . 
Kohút vypúšťací D 40 mm 

Spatná klapka DN 40 voda 

Poistný ventil (referenčý výrobok PRESCOR S 
960) DN 40voda 

Montáž zanadema magnetickeJ úpravy vody 

Zanademe na úpravu vody (referenčný výrobok 
EZV) DN 40 

Montáž vodomerov 

!Bytový vodomer (referenčný výrobok heat2go 
'rad10) 
], . .  ., 
vodomer (referenčný výrobok MEISTREAM 80), 
QN 40, impulz 
Pata objektu IM čítač, lm adaptéer, zos1lneme 
rádiového signálu 

:Impulzný adaptér pre vodomer 

montážny matenál pre vodomery 

Tlaková skúška vodovodného potrubia 
závitového do DN 50 

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 
! potrubia do DN 80 
) ..
· Presun hmôt pre vnútorný vodovod v obJektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

724 - Zdravotechnika - stroJné vybavenie 
'• . ... . . . 

73 K 724132114 'Montáž čerpadla vodovodného 

74 M 4268157250 

75 M 426815725R 

. . .. 
C,rkulačné čerpadlo (referenčný výrobok 
GRUNDFOS COMFORT UP 20- 14 BXU) 110 
1x230V 50Hz 

:Prečerpávač kondenzátu (referenčný výrobok 
W1lo DramLlft CON 230V) 

MJ Množstvo 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
,c .... . 

4,000 

15,000 

10,000 

3,000 

2,000 ; 

12,000: 

10,000 

2,000 

10,000· 

4,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

<• • 

ks 1,000 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

% 

,,Č, 

súb 

ks 

,. 

ks 

1,000; 

1,000: 

5,000 

4,000 

1,000 

1,000' 

2,000 

4,000 

132,290 

132,290 

67,735 

5,000 

1,000 

4,000 
: . .... . : .... .. 
'76 K 7241321R 

· ·r·· 

77 K 998724202 

D+M tlakomer 

. Presun hmôt pre stroJné vybavenie v obJektoch 
'výšky nad 6 do 12 m 

�32 - Ús�re9�� k�renie, stroJovne 
78 K 732331111 Montáž expanzneJ nádoby obJem 250 l 

ks 

% 

ks 

1,000 

6,714 

: 79 M 484001 
Nádoba-expanzná (referenčný výrobok A,rf1x D-

ks E) 2401 

1,000; 

1,000 
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J.cena [EUR]

52,97 

4,68 

0,15 

48,07 

71,61 

1,73 

24,03 

97, 11 

1,85 

41,20 

106,92: 
.. t .. 

460,48; 

27,84' 

135,37 

385,97 

77,73 

388,67 

9,52: 

66,90' 

290, 13 

53,74 

43, 13 

20,01 

1,20 

0,83 
.. ), 

0,72 

22,52: 

404,80 

75,71 i

24,80 

0,48 

29,24 

1 703,42 

"i 
Cena celkom [EUR] 

211,88; 

70,20! 

1,50' 

144,21: 

143,22, 

20,76 

240,30 

194,22 

18,50 

164,80 
..... ' 

106,92 

460,48 

27,84; 
.. ,i 

270,74' 

385,97 

77,73 

388,67 

47,60 

267,60 , 

290, 13: 

53,74 

86,26 

80,04 
. i 

158,75'. 

109,80 

48,84, 

848,27 

112,60 

404,80 

302,84 

24,80 

3,23 

1 759,82 

29,24 

1 703,42
;



PČ Typ Kód Popis 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

K 1998732202 
Presun hmôt pre stroJovne v obJektoch výšky 
nad 6 m do 12 m 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

�34 - Ústredné k�re�!.e
1 �rf!latúry. 

734421130R Tlakomer DN 32 

�67 - KonštrukciE: doplnko.vé kovové 
76799510R Doplnkové konštrukcie z profilového matenálu 

76799510R1 Typové uložeme Jednoduché 
... 

76799510R2 
ObJímky ( referenčný výrobok LARF L 26-28), 
kotvy a závesná tyč dl. 100 cm 

76799510R3 
ObJímky ( referenčný výrobok LARF L 32-35), 
kotvy a závesná tyč dl 100 cm 

76799510R4 
ObJímky ( referenčný výrobok LARF L 40-43), 
kotvy a závesná tyč dl. 100 cm 

76799510R5 
ObJímky ( referenčný výrobok LARF L 54-59), 
kotvy a závesná tyč dl 100 cm 

. . . . .

76799510R7 
ObJímky ( referenčný výrobok LARF L 97-92), 
kotvy a závesná tyč dl. 100 cm 

M - Práce a dodávky M 

�3-M - Montáže P,<?,trubia
89 K 230140016 

Montáž rúrok D x t 26 x 3, z nehrdzaveJúceJ 
ocele tr. 17 

90 M 1400000460 
"Rur'f<a bezošva nérež'DN 26 hrúb'f<a stený"3,0 

.mm 

: 91 : K 230140031 
Montáž rúrok D x t 40 x 3,5, z nehrdzaveJÚCeJ 
ocele tr. 17 

. . . . .. 

·�ur�a bézošva nerez DN'4lJ h'rúbf<.i
ľ 

sténý'3,5 '92 M 140000060 
mm

MJ 

% 

. ,� ... . 

ks 

kg 

kg 

ks 

ks 

ks 

-

.. . 

ks 

ks 

m 
� 

m 

m 

m 
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Množstvo 

24,566 

1,000 

35,000 
. .

35,000 

28,000 

25,000 

10,000 

30,000 

12,000 

28,580 

28,580 

40,710 

40,710 

J.cena [EUR]

1,11· 

43,08 

1,92 

1,92 

0,67 

0,69 

0,88 

0,81 

1,24 

8,05= 
... u ... 

6,43 

10,67 

11,88 

Cena celkom [EUR] 

27, 16 

43,08 
43,08 

218,39 
67,20 

67,20 

18,76 

17,25 

8,80 

24,30 

14,88 
. ( 

1 331,85 

1 331.,,85 .. 
230,07 

183,77 

434,38 

483,63 



Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ· 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín · Zámostie · 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 · SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1 . 5 - Vykurovanie 

KS: 
Trenčín Dátum: 

IČO: 

4.4.2016 

Trenčiansky samosprávny kraj IČO DPH: 

Zhotoviteľ· 
AVA·stav,s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 
Silvia Gehenová 

Poznámka. 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Dátum � po�p�s: 

: Objednávateľ 

20,00% 

20,00% 

, Dátum a podpis: .. .... ... ...... . 

z 0,00 

z 140 177,68 

v EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

[ Spräcovateľ 

, Dátum .� .. PC?.dpis: 

f Zhotoviteľ 

_Dátum a podpis: . . . 
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IČO: 43989268 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH. 

IČO: 
IČO DPH: 

140 177,68 
0,00 

140 177,68 

0,00 

28 035,54 

168 213,22 

Pečiatka 

Pečiatka 



Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

Miesto: 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Stamčná 4 

1. 5 - Vykurovanie

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

ProJektant: ObJednávateľ. 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s r.o. Spracovateľ: Silvia Gellenová 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

PSY - PSY 

734.1 - Ústredné kúrenie - vyhnevac1e telesá, stupačky 

734.2 - Ústredné kúrenie - prot1mrazová ochrana VZD 

734.3 - Ústredné kúrenie - úprava potrubí z titulu koordmác1e VZD 

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Cena celkom [EUR] 

140 177,68 

140 177,68 

123 444,24 

11 202,25 

5 531,19 

0,00 

140 177,68 



Stavba: 

ObJekt: 

časť: 

Miesto: 

ObJednávateľ: 

ROZPOČET 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1 . 5 - Vykurovanie 

Trenčín Dátum· 

Projektant: 

4.4.2016 

Zhotoviteľ: 
Trenčiansky samosprávny kraj 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gehenová 

j PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu 

PSY - PSY 

.... �34.1 - Ústredné ,kúrenie - ,vy�ney��ie telesá, stupačky ,

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

K 734200822 
j •• • 

K j734223120
i 

Í M 48489030R1 

K 734223130 

M 48489030R2 

.. . . .. 
K 734223140.1 

: M 48489030R3 

K 734223030 

9 M 48489030R4 

":"' .... 
10: K '734223050 

11 M 48489030R5 

12 i K )734223208 

13 M 55181000 

14 : K ·734223208R 
•• j ... 

15 K 734241213. 

. 
16 Í K ,734241213.R1

.. .. : . ... : .. 

: 17 K 734241213.R4 
........ . ...

18 Í K ,734241213.R3 
. .... . : .... ... ! .. .. 

19 K 73424121R1 

� ��.l � .. 
,�

3424121R2

.. 

Demontáž armatúry závitoveJ s dvomi závitmi 
nad 1 /2 do G 1, -0,00110t 

Montáž ventilu závitového regulačného G 1 /2 
>• • 

Ventil na reguláciu pnetoku (referenčný 
výrobok OVENTROP Hydrcontrol VTR) bronz DN 
15 

ks 

ks 
> . .. ,c 

ks 

Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 ks 
:i, • .. . • )o • ,,,. 

i Ventil na reguláciu pnetoku (referenčný 
,výrobok OVENTROP Hydrocontrol VTR) bronz ks 
DN 20 

Montáž ventilu závitového regulačného G 1 ks 

Ventil na reguláciu pnetoku (referenčný 
výrobok OVENTROP Hydrcontrol VTR) bronz DN ks 
25 

. .. [��n�áž ventilu závitového regulačného G 5/4 ks 

; Ventil na reguláciu pne toku (referenčný 
výrobok OVENTROP Hydrocontrol VTR) bronz 
DN32 

Montáž ventilu závitového regulačného G 2 
..

. Ventil na reguláciu pnetoku (referenčný 
,výrobok OVENTROP Hydrocontrol VTR) bronz 
DN50 

Montáž termostatickeJ hlavic JednoducheJ 

ks 

ks 

ks 

súb 

Termostatická hlavica (referenčný výrobok UNI 
ksiLHD), ant1vandal system 

- .. ... ....... .... . ... . 
Nastavovací kluč pre termostatické hlavice 
(referenčný výrobok Oventrop UNI LHB) 

) . . ... . . ........ ..... ... . 
Ventil radiátorový termostatický (referenčný 

!výrobok Oventrop AV9) pnamy G 1 /2
Ventil radiátorový termostatický (referenčný
výrobok Oventrop AV9) pnamy G 3/4

. .. . . ....... ..
Pname radiátorové skrutkovame (referenčný
výrobok OVENTROP COMBI 4) G 1 /2

) . .. .. ...
: Pname radiátorové skrutkovame (referenčný
výrobok OVENTROP COMBI 4) G 3/4
DP regulátor (referenčný výrobok Hydromat
DTR), DN 15, PN 16, 50-300 mbar, mosadz

'DP regulátor (referenčný výrobok Hydromat
DTR), DN 20, PN 16, 50-300 mbar, mosadz
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ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

472,000: 

2,000! 

2,000 

15,000 

15,000 

5,ooo; 

5,000 

2,000 

2,000 

1,000 

2,000 

236,ooo; 

236,000 

1,000, 
i,

224,000 

12,000 

218,000· 
( ... . 

18,000 

1,000: 

12,000 

J.cena [EUR]

2,85 

2,35 

45,48 

2 85' ' . 
. . . . .. . > 

48, 13 

3,31 

57,94 

3,89 

86,91 

6,04 

169,78 

1,22 

31,80; 

5,00 

15, 19, 

19, 15 

32,22, 

36,26 

201,44 

222,21 

Cena celkom [EUR] 

140 177,68 

140 177,68 

123 444,24,
1 345,20 

'' .. . . .. 

4,70 

90,96 

42,75 

721,95: 

16,55 

289,70 

7,78 

173,82' 

6,04 

339,56: 

287,92 

7 504,80 

5,oo
1 

3 402,56 

229,801 

7 023,96 

652,68= 

201,44 

2 666,521 



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

21 : K 73424121R3 

: 22 K 73424121R4 

· 23 : K 73424121R5 

ľ .. .. 

24 K 73424121R11 

: 25 j K 734412430 

26 M 388223200 

27 

· 28 

29 

30

31

K 735890803 

K 735111310R 

K 735111810 

K 783392220R 

K 735118110 

32 K 735191910 

33 K 735494811 

34 K 998735203 

35 : K ! HZS000113 

DP regulátor (referenčný výrobok Hydromat 
DTR), DN 25, PN 16, 50-300 mbar, mosadz 

... . .. .. . .. .  
DP regulátor (referenčný výrobok Hydromat 
DTR), DN 32, PN 16, 50-300 mbar, mosadz 
, . .  
DP regulátor (referenčný výrobok Hydromat 
DTR), DN 50, PN 16, 50-300 mbar, mosadz 

... 
Set 2 mer. ventilov pre reguačné ventily 
(referenčný výrobok Hydrcontrol) 

Montáž merača tepla 

Merač tepla impulzný ultrazvukový merač 
tepla, (referenčný výrobok Siemens UH 50), 
Q=40 m3/hod komplet vrátane rádiového bodu 
zas1elama dát. 
Vnútrostavemskové premiestnenie vybúraných 
hmôt vykurovacích telies do 24 m 

)c .. • •  

Montáž vykurovacie telesá liatinové článkové
pôvodných demontovaných s vyčistením 

Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t 

ks 

ks 
, . 

ks 

ks 

ks 

ks 

m2 

m2 
,. . .. . ,. 

Nátery vykur. telies ostatné disperzné oceľových 
radiátorov článkových Jednonásobné 2x s 
emailovaním - 135µm 

Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky 
·vodou telies článkových 
: Napustenie vody do vykurovacieho systému 
: vrátane potrubia o v pl vykurovacích telies 

m2 

m2 

m2 

· · 'Vypúšťame vody z vykurovacích sústav o v pl 
� 

m2 
:vykurovacích telies 

i Presun hmôt pre vykurovacie telesá v obJektoch 
'výšky nad 12 do 24 m 

Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie 

% 

hod 

734.2 - Ústredné kúrenie - protimrazová ochrana �zp .. 
36 K 971033241 

37 K 732229111R 

38 M 429001 

39 , K '732331003 

: 40 M 4846761000

41 K 732429113 

42 . M ·426815512

; 43 K 733111104 

44 K 733111105.1 

45 M ·553001.1 
•• i .j •• 

'46 K 734209114 

47 M 5516050010 

48 K '734209115 

. 49 : M 5516050020 

50 M 55182111 

51 K 734252120 

52 i M i4849210144 

Vybúrame otvoru v munve tehl. plochy do O, 
0225m2 hr do 300 mm, -0,00800t 

Montáž výmenníka tepla 

Výmenník tepla (referenčný výrobok G-MAR) 
17,5kW s 1zolác1ou 

Montáž expanzneJ nádoby 12l 

Nádoba -expanzná (referenčný výrobok Reflex 
typ S) tlak 10 barov 12 l biela

ks 

súb 

ks 

ks 

ks 

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 50 súb 

;Obehové čerpadlo (referenčný výrobok 
iGRUNDFOS ALPHA 1 25-50 N) 
Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 20 

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25 

:Uchytema ob;ímky (referenčný výrobok LARF) 

Montáž závitoveJ armatúry s 2 závitmi G 3/4 
)', .. 
Kohút guľový plyn 3/4" 

:Montáž závitoveJ armatúry s 2 závitmi G 1 

·Kohút guľový plyn 1"

Závitová spatná klapka 1"

Montáž ventilu rohového G 3/4

iP01stný ventil pre vykurovame, 3/4"

ks 

m 

m 
, . 

kg 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
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8,000 

3,000 
• •  < 

1,000 

25,000 

1,000 

1,000 

42,904 

1 750,000 

1 750,000 

1 750,000 

1 750,000 

1 750,000 

1 750,000 

436,124: 

24,000 

5,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000

j 

30,000 

36,000 

17,000 
{ ... . .. . 

8,000, 

8,000 

24,000 

20,000 
.. .. � . .

4,000; 

4,000 

4,000 

246,05 

292,80 

587,72 

20,07 

5,68 

1 107,41 

48,98 

42,88 

0,83, 

5,44, 

. :"'.

1,511 

0,35' 
'. 

0,58 

1,59 

12,73 

2,60 

97,94i 
. . . .  :• . .  

1 606,54: 

3,77 

58,56 

10,13; 
. .  ,,t .. .. 

537,35' 

8,39 

10,60, 

1,92 

2,75 
. .. .... , 
7,23 

3,01 

10,87 

60, 14 

2,47, 
. . .  : . 

15,03: 

Cena celkom [EUR] 

1 968,40 

878,40: 

587,72: 

501, 75; 

5,68! 
. '"l 

1 107,41: 

2 101,44; 

75 040,00 

1 452,50 

9 520,00 

2 642,50 

612,50 

1 015,00 

691,73 

305,52 

13,00 

391,76 

6 426, 16 
,( 

15,08 ( 

234,24 i 

40,52 

2 149,40 

251,70 
' 

381,60 
.., 

32,64 

22,00, 

57,84' 

72,24 

217,40 

240,56 

9,88 

60, 12 



, PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

53 . K 734291113 

541 K '.783424340.1 

.. ! ...... 
� 

..

55 · K :998733203 

56 K HZS000113 

;Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací 
,normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 

. ) ... . . .  

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvoJnás. 1x email a základný náter -
140 µm 

; ........ . . 

Presun hmôt pre rozvody potrubia v obJektoch 
výšky nad 6 do 24 m 

Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie 

ks 

m ,

% 

. ..... 

hod 

6,000 

66,000 

92,485 

24,000 

734.3 - Ústredné kúrenie - úprava potrubí z titulu koordinácie VZD 

57 
' .. 

'M+D izolácie potrubia· (referenčný výrobok 
' ' 

K 713482308R m 20 OOO ISOVER) hr 80 mm na potrubie DN 125 

58 K 713482308R1 

; 59 K 713482308R2 

60 . K 713482308R3 

61 ( K j713482308R31 

62 K 713482308R4 

63 K 713482308R5 

64 K 713482308R6 

65 K 733111103R 

66 K 733111104R 

i 67 K 733111105R 

68 K i733111106R 

... . 1 

69 K 733111106R1 

70 K :733111108R 

: 71 K 733121129R 

72 K 733121133R 

73 i M 553001.2 

74 K '733110803 

· 75 i K 733110806 

76 K 733110808 

77: K 733110811 

78 K 783424340 1 

M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok 
ISOVER) hr. 80 mm na potrubie DN 100 

M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok 
. ISOVER) hr 80 mm na potrubie DN 50 
) ... 

'M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok 
; ISOVER) hr 50 mm na potrubie DN 32 
1M+D izoláci� potrubia (referenčný �ýrobok 
ISOVER) hr. 50 mm na potrubie DN 40 

> 

M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok 
ISOVER) hr 50 mm na potrubie DN 25 

M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok 
ISOVER) hr 40 mm na potrubie DN 20 

M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok 
ISOVER) hr. 40 mm na potrubie DN 15 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

Montáž potrubia z rúrok závitových oceľových 
/bezšvových bežných DN 15 vr.kolien odbočiek, T m 
!kusov - použitie potrubí z demontáže 
) .. . . .. .. 

'Montáž potrubia z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 20 vr.kolien odbočiek, T, m 
kuso - použitie potrubí z demontáže 
Montáž potrubia z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25 vr kolien odbočiek, T, m 

,kuso - použitie potrubí z demontáže 
) .... . .. .. . ' ,:;, 

:Montáž potrubia z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32 vr.kolien odbočiek, Tl m 
kuso - použitie potrubí z demontáže · 

. ) . . .. 

Montáž potrubia z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40 vr kolien odbočiek, T· m 
kuso - použitie potrubí z demontáže 

•Montáž potrubia z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50 vr.kolien odbočiek, Ti m 
kusov - použitie potrubí z demontáže 
Montáž potrubí z rúrok oceľových bezšvových 

:DN 100 vr kolien odbočiek, T-kuso - použitie 
\potrubí z demontáže 
Montáž potrubí z rúrok oceľových bezšvových 
DN 125 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie 
potrubí z demontáže 

;Uchytema obJímky (referenčný výrobok LARF) 

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových do DN 15, -0,00100t 

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
,závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t 

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t 
.. 

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 
závitových nad 100 do DN 150, -0,00858t 

).. .. .. . .... 

i Nátery kov. potr a armatúr syntet. potrubie do 
DN 50 mm dvoJnás. 1x email a základný náter -
140 µm 

. . ... ' 
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m 

m 

kg 

m 

m 

m 

m 

m 

30,000 

20,000; 

10,000 

5,000 

15,000 
•<• 

15,000 

5,000 

5,000; 

15,000 

15,000 

10,000 

5,000 

20,000 

30,000 

20,000 

3
0,0

�?.i. 

5,000 

40,000 

25,000 

50,000 

70,000 

J.cena [EUR]

5, 18 

1,76 

1,44 
,.

12,73 

22,88 

20,57 

10,61: 

5,27 

5,96 

5,10 

4,77 

3,72 

7,58' 

8,39 

10,60 

12,88 

•> 

14,54 

18,46 

43,22 

50,98 

1,92. 

Cena celkom [EUR] 

31,08 

116, 16'. 

133,35/ 

305,5ľ 

5 531,119,
457,60 

617,10 

212,20 

52,70 

29,80 

76,50: 

71,55 

18,60 

37,90 

125,85, 

159,00 

128,80 

72,70 

369,20 

1 296,60 

1 019,60] 

57,60 
·�· .. . .

0,57 2,85 

24,80 

1,27 31,75 

1,48 74,00 

1,76 123,20. 



PČ Typ Kód 

79 K 783425350 

80 K 998733203 

81 K HZS000113 

Popis 
. .  . 

Nátery kov potr.a armatúr syntet potrubie do 
DN 100 mm dvoJnás 1x email a základný náter -
140 µm 

" 

Presun hmôt pre rozvody potrubia v obJektoch 
výšky nad 6 do 24 m 

Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie 
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MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

m 50,000 2, 15 107,50: 

% 40,413 1,44. 58,27; 
' 

hod 24,000 12,73 305,52 



Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

JKSO: 
Miesto· 

ObJednávateť: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1.6 - Vzduchotechnika 

KS: 
Trenčín Dátum: 

IČO: 

4.4 2016 

Trenčiansky samosprávny kraJ IČO DPH: 

Zhotoviteľ. 
AVA-stav,s.r.o. 

ProJektant: 

Spracovateľ: 
Silvia Gehenová 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 20,00% z 

znížená 20,00% z 

)Cena s DPH v 

Projektant 

D�tum a p9dpis: Pečiatka 

Objednávateľ 

Dátum � podpis: ... Pečiatka 

EUR 

0,00 

227 429, 11 

. Spracovateľ 

pá�um a p!)�pis: 

. Žhotoviteť 

,pátum a podpis: 
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IČO: 43989268 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

227 429, 11 
0,00 

227 429, 11 

0,00 

45 485,82 

272 914,93 

Pečiatka 

Pečiatka 



Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

Miesto: 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Komplexné nešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1.6 - Vzduchotechnika 

Trenčín 4.4.2016 

ObJednávateť. 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s.r.o. 

Dátum· 

ProJektant. 
Spracovateľ: Silvia Gehenová 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Cena celkom [EUR] 

227 429, 11 

227 429, 11 

227 429, 11 

0,00 

227 429, 11 



Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

Miesto: 

ObJednávateľ: 

ROZPOČET 

Komplexné riešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Stamčná 4 

1.6 - Vzduchotechnika 

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

ProJektant: 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gehenová 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

�4-M - Montáže .v�.d�chotechmck'�ch zariad. 
K 1 Vzduchotechmka 

MJ Množstvo J.cena [EUR]

kpl 1,000 227 429, 11 
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Cena celkom [EUR] 

227 429, 11 

227 429, 11 

}.27 429,11 

227 429, 11' 



Pč Popis zariadenia 
MJ l/lnožstv, 

Jednotková 
Cena spolu 

cena 

Zariademe č.1. Vetrame Učební a Skoly 

1 01 a,b Kompaktná vnútorná VZT Jednotka s prot1prúdym rekuperátorom(ref výrobok 
ks 2,00 12 916,99€ 25 833,98 € 

DUPLEX 5500 Multi Eco-V, 50/0 -) 
1 01c Kompaktná vnútorná VZT Jednotka s prot1prúdym rekuperátorom (ref 

ks 1,00 12 590,24 € 12 590,24 € 
výrobok DUPLEX 5500 Multi Eco, 51/0 -) 
v zostave prívod 

sekcia ventilátora 

V=4800m3/hod , Apex!= 400Pa, spÍňa ErP 2016 (Ecodes1gn v zmysle 
EU1253/2014) 
pnkon3x400V-50Hz, lmax=5,4 A, pnkon v prac bode < 1,9kW 
sekcia doskového rekuperátora, účinnosť zima / leto - 89/82% v pracovnom 
bode 
uzatváracia klapka 710x400 so servopohonom Bel1mo LF24, súčasť Jednotky 

sekcia filtračná, filter kazetový F7 
vstavaný vodný ohrievač, priamy chladič (vid adu) 

ohnevač = 4,29 kW(pn teplote medta 80160 ethyleng/ykol) Te-12121°C 

pnamy chladič= 15,93kW(R410A) Te 32118
°

G 

v zostave odvod 

sekcia ventilátora 

V=4800m3/hod , Apex!= 400Pa, splňa ErP 2016 (Ecodes1gn v zmysle 
EU1253/2014) 
pnkon3x400V-50Hz, lmax=5,4 A, príkon v prac bode < 1,9kW 
uzatváracia klapka 710x400 so servopohonom Behmo LF24, súčasť Jednotky 

sekcia filtračná, filter kazetovy F5 
systém MaR plne d1g1tálna regulácia s opllmahzác1ou príkonov na základe 
požiadavky VAV boxov, komunikácia s nadradeným systémom (ref Atrea 
RD5 + VAV RD5) 
tlmiace manžety ks 12 12,00 € 144,00 € 
pružné uloženie Jednotiek na ant1v1bračné podložky kpl 1 100,00 € 100,00 € 
systémové nastavenie, oživenie kol 1 1 100,00 € 1 100,00 € 
Ovládac1 panel (ref CP Touch) ks 1 278,46 € 278,46 € 
ovladanie telocvične TP 1 O RA ks 1 749,27 € 749,27 € 
ovládač TP 1 O RA ks 33 42,85 € 1 414,05 € 

1 01d Pred ohrev ks 3 1 558,12 € 4 674,35 € 
Prot1mrazová ochrana - Vykurovacia sada - 3-cestná regulačná zostava s 
regulačnou termohlav1cou pre Etylglykolový výmeník (ref- Atrea), prekáblovať 
s Jednotkou 
predohnevač = 18,5 kW (pn teplote medta 80160 ethy/eng/yko/) Te-121-1°C 

1 02 Prot1dažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 1600x630 S-RAL9007 (alebo ekvivalentný 
ks 4 119,36€ 477,45 € 

výrobok) 
1 03a VAV box DN 250 pravý (alebo ekvivalentný výrobok) ks 24 989,23 € 23 741,52 € 

pnslušenstvo ovládanie d1g1tálne, LAN komunikácia s centrálnou Jednotkou 
(ref VAV Atrea RD5) 

1 03c VAV box DN 250 ľavý (alebo ekvivalentný výrobok) ks 9 989,23 € 8 903,07 € 
príslušenstvo ovládanie d1g1tálne, LAN komun1kác1a s centrálnou Jednotkou 
(ref VAV Atrea RD5) 

1 03d Filtračný box FBS 315 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 30 127,87 € 3 836,10 € 
1 03e Regulátor variab Prietoku RPM-V- 500 - 1000/4800 SU 1 (alebo ekv1valentny 

ks 2 503,59 € 1 007,18€ 
výrobok) 
príslušenstvo ovládanie d1g1tálne dodávka ATREA (ref VAV Atrea RD5) ks 1 470,81 € 470,81 € 

1 04 Text Výustka PTD-C 200/4500 BB/PMS-3L/LGO + 1 IN (1xC200F) 
ks 19 270,00 € 5 130,00 € 

+ TY/IN/AL (alebo ekvivalent) 
uchytenie výust1ek na plastovv profil tesne pn strope 

1 05 Text Vyustka PTD-C 250/4000 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL (alebo 
ks 6 232,04 € 1 392,21 € 

ekvivalentný výrobok] 
uchytenie výust1ek na plastový profil tesne pn strope 

1 06 Text Výustka PTD-C 200/3500 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL lavá (alebo 
ks 2 194,06 € 388,12 € 

ekvivalent) 
1 06a Text Výustka PTD-C 200/3500 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL pravá (alebo 

ks 2 194,06 € 388,12 € 
ekvivalent) 
uchytenie výust1ek na plastovv profil tesne pri strope 

1 07 Text Vyustka PTD-C 200/2500 FB/PMS-3ULGO + TY/IN/AL (alebo 
ks 1 153,29 € 153,29 € 

ekvivalent) 
uchvtenie vvust1ek na plastový profil tesne pri strope 



P.č. Popis zariadenia 
MJ �nožstv 

Jednotková 
cena 

Cena spolu 

1 07b Text Výustka PTD-C200/4700 ZB/PMS-1/LGO + TY/IN/AL (alebo ekvivalent) 
ks 1 222, 19 € 222,19 € 

uchytenie vyust1ek na plastový profil tesne pri strope 
1 07c Text Výustka PTD-C 500/23200 FB/NMS-1/LGO + 10UT(1xC200Z) + 

ks 1 1 455,47 € 1 455,47 € 
TY/IN/AL (alebo ekvivalentný wrobok) 
uchytenie výust1ek na plastový profil tesne pri strope 

1 08 Privodný tanierový ventil VST 125 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 10 5,00€ 49,98 € 
1 08a Privodny tanierový ventil VST 100 (alebo ekv1valentny výrobok) ks 14 3,97€ 55,59 € 
1 09 Privodný tanierový ventil VST 160 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 6 6,77€ 40,63 € 
1 10 Odvodný tanierový ventil KK 200 (alebo ekv1valentny výrobok) ks 59 12,08 € 712,60 € 
1 11 Odvodný tanierový ventil KK160 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 14 6,77 € 94,79 € 
1 12 Odvodný tanierový ventil KK125 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 27 5,00€ 134,93 € 
1 13 Odvodný tanierový ventil KK100 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 27 3,97€ 107,22 € 
1 14 dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-425x225 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 14 29,70 € 415,74 € 
1 15 dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-325x225 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 8 25,48 € 203,81 € 
1 16 dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-525x325 (alebo ekvivalentný wrobok) ks 23 43,92 € 1 010,10 € 
1 17 stenová mriežka NOVA R 1 425x325 + NOVA R 1S 425x325 (alebo 

ks 3 23,48 € 70,43 € 
ekvivalentný výrobok) 

1 18 neobsadené ks 
1 19 stenova mriežka NOVA R 1 525x325 + NOVA R 1S 525x325 (alebo 

ks 3 28,78 € 86,34 € 
ekvivalentný výrobok) 

1 20 Tlmič SLU50 250/600 (alebo ekv1valentny vyrobok) ks 3 80,35 € 241,05€ 
1 21 Tlmič SLU50 250/900 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 8 100,22 € 801,76 € 
1 22 Tlmič SLU50 225/900 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 12 100,22 € 1 202,64 € 
1 23 Tlmič SLU50 200/600 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 3 60,48 € 181,44 € 
1 24 Tlmič SLU50 200/900 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 4 79,49 € 317,96 € 
1 25 Tlmič SLU50 125/600 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 7 43,20€ 302,40€ 
1 26 Tlmič SLU50 100/600 (alebo ekv1valentny vyrobok) ks 14 38,02 € 532,28 € 
1 27 Tlmič SLU50 315/900 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 9 126,14€ 1 135,26 € 
1 28 Dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-425x325 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 31 38,41 € 1 190,84 € 
1 29 Stenová mriežka NOVA R 1 325x225 + NOVA R 1S 325x225 (alebo 

ks 2 15,96 € 31,93 € 
ekvivalentný výrobok) 

1 30 Skrt1aca klapka MSKTG DN 160 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 4 8,70€ 34,79 € 
1 31 škrtiaca klapka MSKTG DN 125 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 17 7,98€ 135,68 € 
1 32 Skrt1aca klapka MSKTG DN 200 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 4 9,66€ 38,64 € 
1 33 škrtiaca klapka MSKTG DN 100 (alebo ekv1valentny vyrobok) ks 15 7,54€ 113,09€ 
1 34 Dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-525x425 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 3 53,90 € 161,71 € 
1 35 Vyustka NOVA C 2 -R2-525x75 UR (alebo ekv1valentny wrobok) ks 4 22,30 € 89,19 € 
1 36 Prot1pož1arna klapka PKTM 90-C 500x400- 11 TPM018/01, so sp1načom 

ks 1 138,68 € 138,68 € 
zatvorenej polohy(alebo ekvivalent) 

1 37 Prot1pož1arna klapka PKTM 90-C 400x315- 11 TPM018/01, so spínačom 
ks 2 124,55 € 249, 10 € 

zatvorenej polohy(alebo ekvivalent) 
1 38 Prot1pož1arna klapka PKTM 90-C 71 Ox400- 11 TPM018/01, so spínačom 

ks 1 156,92 € 156,92 € 
zatvorenej polohy(alebo ekvivalent) 

1 39 Prot1pož1arna klapka PKTM 90-C 800x400- 11 TPM018/01, so spinačom 
ks 2 163,67 € 327,34 € 

zatvorenej polohy (alebo ekvivalent) 
1 40 Prot1pož1arna klapka PKTM 90 - K 315 TPM018/01, so spínačom zatvorenej 

ks 4 106,46 € 425,83 € 
polohy(alebo ekvivalent) 

1 41 Prot1pož1arna klapka PKTM 90 - K 250 TPM018/01, so spínačom zatvorenej 
ks 1 98,70 € 98,70 € 

polohy (alebo ekvivalent) 
1 42 Prot1pož1arna klapka PKTM 90 - K 280 TPM018/01, so spínačom zatvorenej 

ks 3 101,23 € 303,68 € 
polohy (alebo ekvivalent) 

1 43 Prot1pož1arna klapka PKTM 90 - K 200 TPM018/01, so spínačom zatvorenej 
ks 1 96,23 € 96,23 € 

polohy (alebo ekvivalent) 
1 44 Prot1pož1arna klapka PKTM 90 - K 355 TPM018/01, so spínačom zatvorenej 

ks 9 111,08 € 999,72 € 
polohy (alebo ekvivalent) 

1 45 Protipožiarna klapka PKTM 90 - K 400 TPM018/01, so spínačom zatvorenej 
ks 3 117,10€ 351,30 € 

polohy (alebo ekvivalent) 
1 46 Prot1pož1arna klapka PKTM 90 - K 450 TPM018/01, so sp1načom zatvorenej 

ks 2 179,88 € 359,75 € 
polohy (alebo ekvivalent) 

1 47 Prot1pož1arna klapka PKTM 90 - K 225 TPM018/01, so spínačom zatvorenej 
ks 1 96,23 € 96,23 € 

polohy (alebo ekvivalent) 
1 48 Prot1pož1arna klapka PKTM 90 - K 500 TPM018/01, so spínačom zatvorenej 

ks 1 190,12€ 190,12€ 
polohy (alebo ekvivalent) 

1 49 Výustka NOVA L-1-1-800x400-V-4-20 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 2 47,71 € 95,42 € 
1 50 1 53 neobsadené 
1 54 Tlmič SLU50 300/900 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 1 126,14€ 126,14€ 
1 55 Tlmič hluku bunkový 700x500 (alebo ekvivalentný vyrobok) ks 2 172,36 € 344,73 € 

zloženie 1xJTH200/500/1 OOO 
zloženie 2xJTH250/300/1 OOO 



Pč Popis zanadema 
MJ Ulnožstv 

Jednotková 
Cena spolu 

cena 

1 56 Tlmič hluku bunkový 800x400 (alebo ekvivalentný vyrobok) ks 13 312,22 € 4 058,85€ 
zloženie 2xJTH200/500/2000 
zloženie 1 xJTH400/300/2000 

1 57 Tlmič hluku bunkový 800x500 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 2 287,70 € 575,41 € 
zloženie 2xJTH200/500/1500 
zloženie 1 xJTH400/300/1500 

1 58 Tlmič hluku bunkový 800x500 (alebo ekv1valentny vyrobok) ks 2 172,36 € 344,73 € 
zloženie 2xJTH200/500/1000 
zloženie 1xJTH400/300/1000 

1 59 1 60 neobsadené 
1 61a Kondenzačné Jednotky k VZT Jednotke, komunikačný modul ks 1 7 103,37 € 7 103,37 € 

chlad1ac1 výkon = 20 kW 
Start Prúd chlad1ac1/vykur =11,8 A, 3x400V-50Hz 
- odporučané istenie 15 A, 118 kg, chladivo R41 OA
- komunikačný box

1 61b Kondenzačné Jednotky k VZT Jednotke, komunikačny modul ks 1 7 103,37 € 7 103,37 € 
1 61c Kondenzačné Jednotky k VZT Jednotke, komunikačny modul ks 1 7 103,37 € 7 103,37 € 

Medené chlad1arenske potrubie Cu vrátane 1zolác1e bm 98 27,60 € 2 704,80 € 
Chladivo R410a doplnenie ko 5 13,20 € 66,00 € 
uloženie vonkaJš1ch Jednotiek kpl 3 150,00 € 450,00 € 

VZT potrubie Sk I štvorhranné s hštovým1 prírubami 
do obvodu 4320, 50% tvaroviek bm 4,00 102,84 € 411,36€ 
do obvodu 2400,45% tvaroviek bm 139,00 47,20 € 6 560,80 € 
do obvodu 2000,35% tvaroviek bm 82,00 33,56 € 2 751,51 € 

VZT potrubie Sk I kruhové SPIRO 
do priemeru 100,40% bm 78 3,21 € 250,58 € 
do priemeru 125,30% bm 137,5 3,65€ 501,88 € 
do priemeru 160,30% bm 157 4,84 € 759,49 € 
do priemeru 200,30% bm 244 6,13€ 1 495,72 € 
do priemeru 250,40% bm 387 8,77€ 3 392,06 € 
do priemeru 315,25% bm 106 10,90 € 1 154,87 € 
do priemeru 355,30% bm 87,5 13,21 € 1 156,09 € 
do priemeru 450,25% bm 78,5 18,47 € 1 449,50€ 
do priemeru 500,40% bm 57,5 27,30 € 1 569,46 € 
oz1venie VAV boxov ks 35 165,00 € 5 775,00 € 
Prot1pož 1201 systém El45-0rstech 65H hr 60mm m2 201,5 9,58€ 1 930,85 € 

Zar,adenie č.1. SPOLU 166 971,65€ 

Zariadenie č.2. Vetranie šatní 

2 01 Kompaktná vnútorná VZT Jednotka s prot1prúdym rekuperátorom (ref 
ks 1,00 7 855,08 € 7 855,08 € 

výrobok DUPLEX 1500 Mufti Eco 
v zostave or/vod 

sekcia ventilátora 

V=1650m3/hod , Apex! = 300Pa, splňa ErP 2016 (Ecodes1gn v zmysle 
EU1253/2014) 

príkon1x230V-50Hz, lmax=2,92 A, príkon v prac bode 0,7kW 
sekcia doskového rekuperátora, učinnosť zima / leto - 92/84% v pracovnom 
bode 
uzatváracia klapka e1 so servopohonom Behmo LF24, súčasť Jednotky 
sekcia filtračná, filter kazetový F7 
vstavaný vodný ohrievač, 
ohnevač = 1,39 kW(pn teplote medta 80/60 ethylenglykol) Te-12/22°C 

v zostave odvod 

sekcia ventilátora 

V=1650m3/hod , Apex! = 300Pa, splňa ErP 2016 (Ecodes1gn v zmysle 
EU1253/2014) 
príkon1x230V-50Hz, lmax=2,92 A,prfkon v prac bode 0,82 kW 
uzatváracia klapka 12 so servopohonom Behmo LF24, súčasť Jednotky 
sekcia filtračná, filter kazetow F5 

systém MaR plne d1g1tálna regulácia 
systémové nastavenie 
tlmiace manžety ks 4 12,00 € 48,00 € 
pružné uloženie Jednotiek na ant1v1bračné podložky kpl 1 100,00€ 100,00 € 
Ovládací panel (ref CP Touch) ks 1 100,00 € 100,00 € 

2 01b Predohrev (ref výrobok) TPO 2000 3 ks 1 1 245,24 € 1 245,24 € 



P.č.

2 02a 
2 02b 

2 03 

2 04 

2 05 
2 06 
2 07 
2 08 
2 09 
2 10 
2 11 
2 12 
213 
2 14 
2 15 
2 20 

2 21 

2 22 
2 25 
2 26 

3 01 

3 02 

3 03 
3 04 
3 05 

Popis zariadenia 
MJ 

Prot1mrazová ochrana - Vykurovacia sada - 3-cestná regulačná zostava s 
regulačnou termohlav1cou pre Etylglykolový výmenlk (ref- Atrea), prekáblovat' 
s Jednotkou 
predohnevač = 6 kW (pn teplote med1a 80160 ethyleng/ykol) Te-12/0"C 

Prot1dažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 450x630 S-RAL9007 ks 
Prot1dažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 630x450 S-RAL9007 ks 

Prot1pož1arna klapka PKTM 90 - K 315 TPM018/01, so splnačom zatvoreneJ 
ks 

polohy 
Prot1pož1arna klapka PKTM 90 - C 400x315 TPM018/01, so splnačom 

ks 
zatvorene] polohy 
Odvodný tanierový ventil KK200 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 
Odvodný tanierový ventil KK125 (alebo ekvivalentný vyrobok) ks 
Odvodný tanierový ventil KK100 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 
Odvodný tanierový ventil KK80 (alebo ekvivalentný vyrobok) ks 
Pnvodný tanierový ventil VST 100 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 
Výustka NOVA C 2 -R2-325x75 UR (alebo ekvivalentný wrobok) ks 
Výustka NOVA A 2 -R2-425x75 UR (alebo ekvivalentný výrobok) ks 
Skrt1aca klapka MSKTG DN 100 (alebo ekvivalentný vyrobok) ks 
Skrt1aca klapka MSKTG DN 200 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 
1Skrt1aca klapka MSKTG DN 280 (alebo ekv1valentny výrobok) ks 
2 19 neobsadené 
Tlmič hluku bunkow 500x300 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 
zloženie 1 xJTH300/500/2000 
Tlmič hluku bunkový 500x300 (alebo ekvivalentný vyrobok] ks 
zloženie 1 xJTH300/500/1 OOO 
Tlmič SLU50 315/900 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 
Dverná mriežka NOVA D 2 525x425 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 
Dverná mriežka NOVA D 2 325x225 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 

VZT potrubie Sk I štvorhranné s listovými prírubami 
do obvodu 1600, 35% tvaroviek bm 
do obvodu 2160, 70% tvaroviek bm 

VZT potrubie Sk I kruhové SPIRO 
do pneme ru 100 30% bm 
do priemeru 125,20% bm 
do priemeru 200,45% bm 
do priemeru 250,40% bm 
do priemeru 280,25% bm 
do priemeru 315,35% bm 
Prot1pož 1201 systém El45-0rstech 65H hr 40mm m2 
Zafladenie č 2. SPOLU 

Zafladenie č 3 Vetrame tech miestnosti (batefle) 

Kompaktná vnútorná VZT Jednotka s prot1prúdym rekuperátorom (ref 
ks 

výrobok DUPLEX 300 Easy) 
v zostave pnvod 

sekcia ventilátora 

V=250m3/hod , Apex! = 95Pa 
pnkon1x230V-50Hz, lmax=0,4 A, prlkon v prac bode 50 W 
sekcia doskového rekuperátora, účinnosť zima / leto - 92/84% v pracovnom 
bode 
sekcia filtračná, filter kazetový F7 
v zostave odvod 

sekcia ventilátora 

V=250m3ihod , Apext = 95Pa 
príkon1x230V-50Hz, lmax=0,4 A, príkon v prac bode 50 W 
sekcia filtračná, filter kazetový F5 
systém MaR plne d1g1tálna regulácia 
svstémové nastavenie 
tlmiace manžety ks 
pružné zavesenie Jednotky kol 
Ovládacl panel ks 
Prolldažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 250x250-R1 S-RAL9007 (alebo 

ks 
ekvivalentný výrobok) 
Pnvodný tanierový ventil KE160 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 

Odvodný tanierový ventil KK125 (alebo ekvivalentný výrobok) ks 
RSKW 160 tesná spätná klapka (alebo ekvivalentný vyrobok) ks 

lllnožstv, 
Jednotková 

Cena spolu 
cena 

1 46,66 € 46,66 € 
1 43,64 € 43,64 € 

1 106,46 € 106,46 € 

1 124,55 € 124,55 € 

8 12,08 € 96,62 € 
3 5,00€ 14,99 € 
4 3,97€ 15,88 € 
2 3,97€ 7,94 € 
1 3,97 € 3,97 € 
6 17,26 € 103,57 € 
3 21,48 € 64,44 € 
4 7,54 € 30,16 € 

1 9,66€ 9,66€ 
1 13,40 € 13,40 € 

1 151,48€ 151,48€ 

1 117,16€ 117,16€ 

1 126,14€ 126,14€ 
4 53,90 € 215,61 € 
2 25,48 € 50,95€ 

14,00 25,47 € 356,55 € 
3,00 42,13€ 126,38 € 

18 3,09€ 55,62 € 
15,5 3,47€ 53,82 € 
44 6,49€ 285,45 € 
6,5 8,77€ 56,97 € 

29,5 9,96€ 293,82 € 
72,5 11,73 € 850,06 € 
8,5 9,58€ 81,45 € 

12851,75€ 

1,00 1 277,35€ 1 277,35 € 

4 12,00 € 48,00 € 
1 100,00 € 100,00 € 
1 100,00 € 100,00€ 

2 30,60 € 61,20 € 

2 6,77€ 13,54 € 
2 5,00€ 10,00 € 
1 22,20€ 22,20€ 



Pč Popis zariadenia 
MJ lllnožstv, 

Jednotková 

cena 
Cena spolu 

Sonoflex bm 1,50 7,71 € 11,57 € 

VZT potrubie Sk I štvorhranné s lištovými prírubami 

do obvodu 1600, 50% tvaroviek bm 1,50 27,32 € 40,98 € 

VZT potrubie Sk I kruhové SPIRO 

do priemeru 160,40% bm 19,5 5,38€ 104,96 € 

Prot1pož 1201 systém El45-0rstech 65H hr 40mm m2 3 9,58€ 28,75 € 

Zar,adenie č 3 SPOLU 1 818,55 € 

Zar,adenie č.4. Zadver,e 

4 01 Studenovzdušná clona ks 1,00 2 087,25 € 2 087,25 € 

Zar,ademe č.4 SPOLU 2 087,25 € 

Spoločný montážny matenál 

Skrutky,konzoly,hmoždmky,obJfmky ko 1 1 560,00 € 1 560,00 € 

Potrubné závesy ko 1 1 560,00 € 1 560,00 € 

izolačná páska K-flex kp 1 1 560,00 € 1 560,00 € 

vratane závesov a nosnych U profilov ko 1 1 560,00 € 1 560,00 € 

Spoločný montážny matenál spolu 6 240,00 € 

REKAPITULACIA: 

Dodávka 183 729,19€ 

Montáž. mater,á/ 6 240,00 € 

Montáž 34 794,92 € 

Lešenie kp 1 315,00 € 

Dopravné kpl 1 1 500,00 € 

Komplex skušky kpl 1 850,00 € 

SPOLU 227 429,11 € 



Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

JKSO: 
Miesto: 

ObJednávateť: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1 . 7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 

KS: 
Trenčín Dátum: 

IČO· 

4.4.2016 

Trenčiansky samosprávny kraj IČO DPH: 

Zhotoviteľ: 
AVA-stav,s.r.o. 

ProJektant: 

Spracovateľ: 
Silvia Gehenová 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 20,00% z 

znížená 20,00% z 

Cena s DPH v 

i Projektanť

Dátum a po9p1s: Pečiatka 

· Objednávateľ

i Dátum a. podpis: Pečiatka 

EUR 

0,00 

252 504,55 

, SpracovatEiť 

, Dátum a .P.odp1s: 

: Zhoťoviteť 

, Dát�.fTI a podpis: 
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IČO: 43989268 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH· 

IČO. 
IČO DPH: 

252 504,55 

0,00 

252 504,55 

0,00 

50 500,91 

303 005,46' 

Pečiatka 

Pečiatka 



Stavba· 

Objekt· 

Časť: 

Miesto: 

Objednávateľ: 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1. 7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

Projektant: 
Zhotoviteľ· 

Trenčiansky samosprávny kraj 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gelienová 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Cena celkom [EUR] 

252 504,55 

252 504,55 

252 504,55 

0,00 

252 504,55 



Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Miesto: 

ROZPOČET 

Komplexné nešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1. 7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

Projektant: Objednávateľ. 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gelienová 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže

K 1 
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové 

rozvody 

Strana 3 z 3 

MJ Množstvo 

kpl 1,000 

J.cena [EUR]

252 504,55' 

Cena celkom [EUR] 

252 504,55 

252 504,55 

252 504!�5
„ 

252 504,55 



PONUKA 
stavba SOŠ Stavebná E Beluía TN 

časť 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 
cenník 

č. pol 1 položka skrátený popis 
2 cenníka 3 

4. 

1 Rozvádza RV 

2 Rozvádza RC01 

3 Rozvádza RA 1 

4 Rozvádza RB1 

5 Rozvádza RC1 

6 Rozvádza RA2 

7 Rozvádza RB2 

8 Rozvádza RC2 

9 Rozvádza RA3 

10 Rozvádza RB3 

11 Rozvádza RC3 

12 Rozvádza RT1 

13 Rozvádza R2-B 

14. Doplnenie výzbroje do rozvádza a HR 

S.vie.tiá.l� vr. s.ve.te.l!J.iJ�h ZJ/rg,iQv a Q(J�graá.ni/í.Qv. kQmt2�0.zác.ie. a U.fi,hvte.n[�: 

1. A1 - LED stropné svietidlo 41W s DALI predradníkom, 54501m 4000K. 

ref výr listová montáž. Philips, 4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH +4MX656 491 7x1 5 
K011AOO WH + 4MX656 492 7x1 5 WH + 4MX656 

493 7x1 5 WH + 9MX056 MB WH + 9MX056 CPI + 9MX056 EP-900 WH SET + 9MX056 
BC49 WH 

2 A2 - LED stropné svietidlo 17W, 22501m 4000K, 

K011AOO ref výr listová montáž Philips, SM120V LED27S/840 PSD W20L 120 VAR-PC 
3 A3 - LED stropné svietidlo 17W s DALI predradníkom. 22501m 4000K. 

K011AOO ref.výr listová montáž Philips SM120V LED27S/840 PSD W20L 120 VAR-PC 
4 A4 - LED svietidlo do podhladu 32W, 3250lm 4000K, 

K033M0024ref výr. OMS, AD-BATEN OPÁL 32W, 
ref výr Philips, RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC 

1 5 A5 - LED svietidlo do podhladu 39W s DALI predradníkom. 3800lm 4000K. 

mJ 

5 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

cena v Eur 
množ materiál montáž 

Jednôt spolu Jednôt spolu 
6 7 8 9 10. 

1,0 2 066,82 2 066,82 27,40 27,40 
1,0 2 194,88 2 194,88 27,40 27,40 
1,0 2 124,96 2 124,96 27,40 27,40 
1,0 4 340,93 4 340,93 27,40 27,40 
1,0 1 974,00 1 974,00 27,40 27,40 
1,0 2 120,30 2 120,30 27,40 27,40 
1,0 4 340,93 4 340,93 37,10 37,10 
1,0 1 852,78 1 852,78 22,25 22,25 
1,0 2 023,12 2 023,12 27,40 27,40 
1,0 4 340,93 4 340,93 37,10 37,10 
11,0 1 762,20 19 384,20 22,25 244,75 
1,0 897,60 897,60 22,25 22,25 
1,0 897,60 897,60 22,25 22,25 
1,0 166,10 166,10 15,00 15,00 

237,0 129,81 30 764,97 12,00 2 844,00 

83,0 59,80 4 963,40 12,00 996,00 

34,0 74,00 2 516,00 12,00 408,00 

42,0 84,22 3 537,24 12,00 504,00 

57,0 129,52 7 382,64 12,00 684,00 



K001880016refvýr OMS, AD-FREYN II PAR-L A2 PV1 39W 
ref výr Philips 

6 A6 - LED stropné svietidlo asymetrické 26W s DALI predradníkom, 2250lm 4000K. ks 22,0 89,53 1 969,66 12,00 264,00 
K001AP0085refvýr drážková montáž OMS, EDAN SURFACED S MATI ASYM REF 26W, 
ref výr listová montáž Philips 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH + 4MX656 491 7x1 5 WH + 9MX056 MB WH + 9MX056 EP-
900 WH SET 

17 A7 - LED svietidlo na strop 36W 41001m 4000K, ks 45,0 84,83 3 817,35 12,00 540,00 
ref výr drážková montáž OMS, LED AD-TORNADO LED M OPÁL LED 36W 41001m 4000K 
ref výr listová montáž Philips. 

18 AS - LED svietidlo na strop 55W, ks 40,0 90,50 3 620,00 12,00 480,00 
ref výr drážková montáž GREENLUX, LED GREENLUX GXWP171 DUST PROF! LED 55W 
ref výr. lištová montáž Philips, 

10 B1 - LED stropné svietidlo 29W s DALI predradníkom, 18001m 4000K, ks 124,0 85,52 10 604,48 12,00 1 488,00 
K025BA0008ref výr drážková montáž OMS, UX-TUBUS 292 LED POLISHED 29W, 
ref výr lištová montáž Philips 81 DN571B LED20S/840 PSED-E C WH 

11 82 - LED stropné sv1et1dlo 16W, 14501m 4000K, ks 43,0 51,00 2 193,00 12,00 516,00 
K011AK0006ref výr drážková montáž OMS, UX-PLAST 2 LED OPÁL 16W, 
ref výr lištová montáž Philips, WL 120V LED16S/840 PSR WH 

12 C1 - LED stropné svietidlo 36W 41001m 4000K,- LED stropné svietidlo 36W 41001m 40 ks 35,0 84,83 2 969,05 12,00 420,00 
ref výr drážková montáž OMS LED AD-TORNADO LED M OPÁL LED 36W 41001m 4000K 
ref výr lištová montáž Philips 

13 C2- LED stropné svietidlo 16W 14501m 4000K, ks 10,0 51,06 510,60 12,00 120,00 
ref výr drážková montáž OMS. LED UX-PLAST 2 LED OPÁL 16W 14501m 4000K 
ref.výr lištová montáž Philips, 

14 N1 - Núdzové svietidlo 11W doba autonómnosti 1h Piktogram 1 - EXIT ks 63,0 27,19 1 712,97 14,43 909,09 
ref výr Philips N1 LEDUS 8 

Ovládacie prvky 
1 KNX Jednonásobný tla ítkový modul, ref. Schne1der, kat MTN626199 + MTN626119 ks 30,0 57,39 1 721,70 12,72 381,60 
2 KNX tla ítkový panel plus, štvor-tla itkový ref Schne1der, kat MTN628119 ks 33,0 107,60 3 550,80 12,45 410,85 
3 KNX Rámik Jednonásobný pre tla ítkový modul a tla ítkový panel MTN481119 ks 63,0 2,05 129,15 7,10 447,30 
4 . Jednopólový vypína pod omietku, rad 1, 10A/230V IP20 ks 8,0 4,73 37,84 1,68 13,44 
5 Jednopólový vypína pod omietku, rad 1, 10A/230V, IP44 ks 56,0 6,08 340,48 3,48 194,88 
6 Jednopólový vypína pod omietku, rad 1, 10A/230V, IP55 ks 4,0 6,21 24,84 3,48 13,92 
7 Sériový vypína rad 5, 10A/230V IP44 ks 1,0 6,08 6,08 3,72 3,72 
8 Striedavý prepna pod omietku, rad 6, 10A/230V, IP20 ks 8,0 4,78 38,24 1,92 15,36 
9 Striedavý prepna pod omietku, rad 6, 10A/230V, IP44 ks 14,0 6,45 90,30 3,72 52,08 



10 Striedavý prepna pod omietku, rad 6, 10A/230V, IP55 ks 2,0 6,45 12,90 3,72 7,44 
11 Tla idlový spína 1/0, 10A/230V, IP20 ks 6,0 5,80 34,80 1,87 11,22 

Snímacie prvky 

1 KNX sníma Jasu a pohybu, ref Schnerder, typ ARGUS Presence, kat MTN630919 ks 75,0 178,93 13 419,75 14,92 1 119,00 
2 KNX sníma C02 teploty a vlhkosti, ref . Schne1der kat MTN60Q5-0001 ks 33,0 259,00 8 547,00 15,01 495,33 
3 Meranie ptvkov KNX a oživenie, vrátane programovania systému KNX komple 1,0 0,00 0,00 525,26 525,26 

Zásuvkv v DLP ž>aboch. 

1 Plastový parapetný ž>ab DLP 150x65mm m 50,0 114,80 5 740,00 79,20 3 960,00 
2 Jednonásobná zásuvka, vsadená v DLP ž>abe, 16/230V, IP20 ks 245,0 6,38 1 563,10 5,78 1 416,10 
3 Jednonásobná s1eeová zásuvka RJ45, vsadená v DLP ž>abe IP20 ks 147,0 11,81 1 736,07 6,12 899,64 

Zásuvky: 

1 Zásuvky polozapustené v spalo nom 2-rámiku IP20, 2x16/230V ks 187,0 8,04 1 503,48 6,23 1 165,01 
2 Zásuvky polozapustené v spalo nom 3-rámiku IP20, 3x16/230V ks 5,0 11,90 59,50 9,35 46,75 
3 Zásuvky polozapustené v spola nom 3-rámiku IP20, 2x16/230V + 1xRJ45 ks 15,0 13,80 207,00 10,36 155,40 
4 Zásuvky polozapustené v spalo nom 3-rám,ku lP20, 2x16/230V + 2xRJ45 ks 3,0 15,50 46,50 14,50 43,50 
5 Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, lP20, ks 26,0 4,10 106,60 3,11 80,86 
6. Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP44 ks 48,0 4,53 217,44 4,85 232,80 
7 TroJfázová zásuvka, na povrch, 16/400V, IP67, ks 5,0 5,26 26,30 4,32 21,60 
8 Vývod pre žalúzie, ukon ený krab1cou, 230V/IP55 ks 80,0 0,97 77,60 5,80 464,00 
9 Vývod pre pohon na núdzové vetranie ks 78,0 0,00 0,00 9,90 772,20 

Montážny materiál: 
1 Kábel CYKY-J 3x1 ,5 m 7140,0 0,39 2 784,60 0,70 4 998,00 
2. Kábel CYKY-0 3x1,5 m 720,0 0,39 280,80 0,70 504,00 
3 Kábel CYKY-J 5x1 5 m 2016,0 0,62 1 249,92 0,75 1 512,00 
4 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 7980,0 0,59 4 708,20 0,78 6 224,40 
5 Kábel CYKY-J 5x2,5 m 450,0 1,03 463,50 0,81 364,50 
6 Kábel JYTY 2x1 m 6240,0 0,26 1 622,40 0,25 1 560,00 
7 Kábel JYSTY 2x2x0,8 m 3732,0 0,26 970,32 0,28 1 044,96 
8 Plastový žľab 180x60mm, vrátane uchytenia a zakrytovania m 460,0 14,00 6 440,00 9,85 4 531,00 
9 Žľab podparapetný 110x60mm, vrátane uchytenia a zakrytovania m 100,0 28,60 2 860,00 13,48 1 348,00 
10 Prístrojová škatuľa KP-68 ks 1242,0 0,15 186,30 0,91 1 130,22 
11 Rozvodná škatuľa KR-68 ks 270,0 1,54 415,80 4,44 1 198,80 

Sekacie práce: 
12 Výsek drážky do betónu 3x4 cm m 2850,0 0,00 0,00 4,98 14 193,00 
13 Výsek pre škatule ks 1512,0 0,00 0,00 0,55 831,60 
14 Zhotovenie pnerazou do hr.30 cm ks 340,0 0,00 0,00 1,01 343,40 



Meranie §12!1.trieb méáii 
15 Snímame 1mpulzov,ref heat2go ks 1,0 

16 Komunikačné súčasti ref heat2go ks 1,0 

17 Koncetračný uzol na zber a posielame údaJov ref heat2go ks 1,0 

18 Komunikačné yariadema ref. heat2go ROB ks 1,0 

PrístU,QQ'á, s�stém 
19 Vstupná Jednotka ks 2,0 1 500,00 1 500,00 

20 HZS Odborná prehliadka a skúška kpl 1,0 0,00 1 000,00 1 000,00 

188 005,82 64498,73 

Cena celkom bez DPH 252 504,55 



Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

JKSO: 
Miesto· 

ObJednávateľ: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín · Zámostie · 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 · SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1. 7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - časť FVZ

KS: 
Trenčín Dátum: 4.4.2016 

IČO: 

Trenčiansky samosprávny kraJ IČO DPH: 

Zhotoviteľ: 
AVA·stav,s.r.o 

ProJektant: 

Spracovateľ: 
Silvia Gellenová 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

,Cena s DPH 
,

, 

Projektant 

D��um a podp��:. 

Óbjednávateľ 

Dátum a p��p1s: 

20,00% z 

20,00% z 

v 

Pečiatka 

Pečiatka 

EUR 

0,00 

107 463,25 

'Spracovate'f 

t �átum a po_dp1s: 

. Zhotovi'ieľ 

: Dátuľl"). a podpis: 
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IČO: 43989268 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

107 463,25 

0,00 

107 463,25 

0,00 

21 492,65 

128 955,90 

Pečiatka 

Pečiatka 



Stavba: 

ObJekt: 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín · Zámostie · 1 . etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 · SOŠ stavebná Emília Belluša, Stamčná 4 

Časť: 1. 7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - časť FVZ

Miesto: 

ObJednávateť: 
Zhotoviteľ: 

Trenčín 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav ,s.r.o. 

Kód· Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

21-M • Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Dátum: 

ProJektant: 
Spracovateľ: 

Strana Z z 3 

4.4.2016 

S1lv1a Gel1enová 

Cena celkom [EUR] 

107 463,25 

107 463,25 

107 463,25 

0,00 

107 463,25 



Stavba. 

ObJekt: 

ROZPOČET 

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

Časť: 1. 7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - časť FVZ

Trenčín Miesto· 

ObJednávateť: 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže
.. . , .. .. . 

K 1 
;Umelé osvetlenie a vnútorné slmoprúdové 
[ rozvody-časť FVZ 

Strana 3 z 3 

Dátum: 

ProJektant: 
Spracovateľ· 

MJ Množstvo 

kpt 1,000 

4.4.2016 

Silvia Gelienová 

J.cena [EUR]

107 463,25 

Cena celkom [EUR] 

107 463,25 

107 463,25 

107 463,25 

107 463,25; 
. 



stavba SOŠ Stavebná E Beluša TN 
obJekt SO 101 Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Stani ná 4 
časť 1 7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - časť FVZ 

cenník 
položka 
cenníka 

pol 1 -2 3 
1 1 

2 
02 1 

02 2 
2 2
2 3
2 4
2 5

02 6 
02 7 
2 8

02 9 
02 10 
02 11 

2 12 
2 13 

2 14 

3 
3 1 
3 2
3 3  
3 4

skrátený popis 

RQzvá.dza HR - Q,12,rava 

Z.iJJ,riadeaie. FVZ - materiál a zariadenia 
Fotovolta1cké panely - polykryštalické, 250Wp, OMSUN 
OM60250, SOLVIS SV60-250 - 30 kWp 
Regulátor nabíJania akumulátorov-V1ctron energy, blue 
solar MPPT 150V/100-Tr+mera 
Meni -Quatro 48/1 OOOOV A/140A-1 OOA 
DC 1st1č 40 A 
Prepaťová ochrana 170 V DC 
Akumulátor L1FePOá, 3,2 V/700Ah = 35,84 kVAh + balancer-orientačn,bude 
spresnené prireálnom nákupe 
Rozvádza stoJanový Rack 42U, GB8942, 800x960x1973,nosnosť 500 kg 
Stykačová sada na prepínanie režimu prevádzky 1 F/3F 
Sledovač stavu batérie BMV 700 - voliteľné 
Calor Control monitor na sledovanie stavu prevádzky pri zariadení a tiež cez internet 
SOS - meranie spotreby, teploty, napat1a aku -komplet s 
č 1dlam1 a montážou - cez pc, mob, tablet -
Ističe a výkonové poistky - sada 
Materiál - oceľové profily, krabice, chráničky lišty 
zástrčka a zásuvka, žľaby, oká, očká, dutinky, vodiče, 

priechodky, výkonové káble 70mm2 35mm2, 6mm2, 
DIN lišty - iba odhad, faktúrác1a pod>a reality 
Hliníková konštrukcia panelov na rovnú strechu -

Zariadeaie. FVZ - mQatá.žae. a e.le.ktrQinš.tala né 12,rá.�e. 
Montáž zariadenia vo f1rm e - 1 deň 
Montáž zariadenia u zákazníka - 1 deň 
Montáž panelov na strechu 
Plošina - sadzba za 1 hod + km - ext firma 

mJ 

5 
ks 

ks 

ks 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 
sada 

ks 

ks 
ks 
ks 
ks 

cena v Eur 
množ materiál montáž 

Jednôt spolu !Jednôt spolu 
6 7 8 9 10 

1,0 80,30 80,30 12, 10 12, 10 

120,0 133,00 15 960,00 

5,0 509,30 2 546,50 

3,0 3 135,00 9 405,00 
10,0 30,00 300,00 
10,0 82,00 820,00 

16,0 3 232,00 51 712,00 
3,0 330,00 990,00 
0,0 0,00 
5,0 100,00 500,00 
1,0 434,50 434,50 
3,0 200,00 600,00 

0,00 
8,0 200,00 1 600,00 
1,0 3 700,00 3 700,00 

0,00 
0,00 

120,0 47,30 5 676,00 

21,0 35,50 745,50 
6,0 42,00 252,00 

120,0 27,50 3 300,00 
0,0 



4 
4 1 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
9 

Za.riar!J:,aie. FVZ - re.vil/a., §Qra.c.ava.nie. 
Náklady na vykonanie revízie, spracovanie správy 

Mantáž.D.'i, materiál 
Kábel CYKY-J 5x50 mm 

Ukon erne kábla do 5x50 mm 

Káb.lav� tl'a.b. b.e.z krvtu, if,Q,mQle.t., vráti!ne. u.c.h�nia., v rámc.i 1,Ne. 
Káblový perforovaný žľab šírky 200 mm, výška 60 mm 
Káblový perforovaný žľab šírky 300 mm, výška 60 mm 
Pozdlžna spojka bezšrobová, š1rka 200 mm 
Pozdlžna spojka bezšrobová š1rka 300 mm 
Uhlová spojka, vrátane upevHovac1eho materiálu 
Redukčný uholník, vrátane upevHovac1eho materiálu 
Oblúk 90°, vrátane upevHovac1eho materiálu, šírka 200 mm 
T odbo ný diel, šírka 300 mm 
Pásový chrám hrán, d žka 1 O m 
Univerzálny držiak do steny (stropu), pre žľab š 200 m (245/,vrátane hmoždm1ek a uc 

Univerzálny držiak do steny, pre ž>ab š 300 mm (345),vrátane hmoždm1ek a uchyten 
Drobný montážny materiál 

f:í�b.lav� re.b.rilí. b.�z. k!JltJl, kamQl�t. vráta.ne. u.c.h�nia., v rámc.i §trJ,Qa.�k'lt, 
Káblový rebrík pre stúpa ku, ťažký, šírka 300 mm, výška 80 mm, 
Spojka pre káblový rebrík, vrátane upevHovac1eho mteriálu 
UpevHovací uholník„ vrátane upevHovac1eho materiálu, hmoždinky, šrobu 
TrmeHová príchytka kábla Cu 2x50 mm 
Drobný montážny materiál 

Káblový ž>ab s krytom, komplet, vrátane uchytenia, na 

streche 

Káblový perforovaný žľab šírky 100 mm, výška 60 mm 

Káblový perforovaný žľab šírky 200 mm výška 60 mm 
Káblový perforovaný žľab šírky 300 mm, výška 60 mm 

Kryt na káblový perforovaný žľab šírky 100 mm, výška 60 mm 
Kryt na káblový perforovaný žľab šírky 200 mm Výška 60 mm 
Kryt na káblový perforovaný ž>ab šírky 300 mm, výška 60 mm 
Spojka, resp úchyt na kryt na výšku žľabu 60 mm 
Pozdlžna spoJka bezšrobová šírka 100 mm 

ks 

m 

ks 

m 
m 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

sada 

m 
ks 
ks 
ks 

sada 

m 

m 
m 

m 
m 
m 
ks 
ks 

1,0 726,07 726,07 

40,0 19,86 794,40 1,68 67,20 

4,0 6,70 26,80 11,75 47,00 

12,0 4,63 55,56 11, 1 O 133,20 

12,0 7,72 92,64 14,32 171,84 

4,0 0,50 2,00 

4,0 0,54 2,16 

2,0 1,50 3,00 

1,0 2,94 2,94 

1,0 8,34 8,34 
2,0 8,97 17,94 
1,0 52,70 52,70 

11,0 1,05 11,55 

14,0 1,05 14,70 

1,0 11,98 11,98 

22,0 16,28 358,16 14,85 326,70 
8,0 1,08 8,64 

48,0 2,50 120,00 

96,0 1,57 150,72 1,55 148,80 

1,0 15,00 15,00 

40,0 3,69 147,60 11, 10 444,00 

80,0 5,09 407,20 11, 10 888,00 
13,0 7,72 100,36 14,32 186, 16 

40,0 1,53 61,20 

80,0 2,86 228,80 
13,0 4,86 63,18 

159,6 2,35 375,06 

13,3 0,57 7,58 



9 Pozdlžna spo1ka bezšrobová, šírka 200 mm ks 26,7 0,67 17,89 

10 Pozdlžna spojka bezšrobová, šírka 300 mm ks 4,3 0,98 4,21 
32 Uhlová spojka, vrátane upevHovac1eho materiálu ks 4,0 5,61 22,44 
33 Redukčný uholník, vrátane upevHovac1eho materiálu ks 4,0 3,14 12,56 
34 T odbočný diel, šírka 100 mm, pre odbočenie k panelom ks 10,0 3,82 38,20 
35 T odbočný diel, šírka 200 mm, pre odbočenie k panelom ks 20,0 6,73 134,60 
36 T odbočný diel, šírka 300 mm ks 2,0 8,97 17,94 

37 Kryt na T odbočný diel, šírka 100 mm pre odbočenie k panelom ks 20,0 3,82 76,40 
38 Kryt na T odbočný diel šírka 200 mm, pre odbočenie k panelom ks 40,0 6,73 269,20 
39 Kryt na T odbočný diel, šírka 300 mm ks 2,0 8,97 17,94 
40 Otočná západka na kryt T kusu a odbočného kusu ks 124,0 0,93 115,32 
41 Pásový chránič hrán, dlžka 1 O m ks 2,0 52,70 105,40 
42 Podstavec na strechu, ST 250, šírka 250 mm ks 0,0 0,00 0,00 
43 Podstavec na strechu, ST 250, šírka 400 mm ks 0,0 0,00 0,00 
44 Drobný montážny matenál sada 1,0 11,98 11,98 

S,e.kacle. Qrá,�: 
45 Výsek otvoru v stene do hrúbky 150 mm rozmer otvoru 250 x 100 mm ks 3,0 7,87 23,61 
46 Otvor v strope, priemer 11 O mm, hrúbka stropu do 250 mm 8 0 8,0 11,31 90,48 
47 Prot1pož1arne utesnenie otvoru, prot1pož1arna upchávka, alt sada, alt Malta sada 8,0 175,00 1 400,00 
48 Murárske výpomoc, a pomocné práce hod 16,0 12,00 192,00 

Spolu 98 308,59 9 154,66 
Spolu celkom: 107 463,25 



Stavba: 

ObJekt: 

časť: 

JKSO: 
Miesto· 

ObJednávateľ: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1 . 9 - Bleskozvod 

KS: 
Trenčín Dátum: 

IČO: 

4.4.2016 

Trenčiansky samosprávny kraj IČO DPH: 

Zhotoviteľ: 
AVA-stav,s.r o. 

ProJektant: 

Spracovateľ: 
Silvia Gellenová 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 20,00% z 

znížená 20,00% z 

Cena s DPH v 

iľrojektant 

;pátum a podpis: Pečiatka 

Objednáváteľ 

Dátum a Ro�p1s: Pečiatka 

EUR 

0,00 

15 518,52 

· Spracovateľ

pátu.ľT). a podpis: 

'ztiotoviteľ 
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IČO: 43989268 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH. 

IČO· 
IČO DPH: 

15518,52 

0,00 

15 518,52 

0,00 

3 103,70 

18 622,22 

Pečiatka 

Pečiatka 



Stavba· 

ObJekt· 

Časť: 

Miesto: 

ObJednávateľ: 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1. 9 - Bleskozvod

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

ProJektant: 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gehenová 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana Z z 3 

Cena celkom [EUR] 

15 518,52 

15 518,52 

15 518,52 

0,00 

15518,52 



Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

Miesto: 

ObJednávateľ: 

ROZPOČET 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1. 9 - Bleskozvod

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

ProJektant: 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gehenová 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže
1 • •  ' 

i 1 K 1 Bleskozvod 

Popis MJ Množstvo 

kpl 1,000 
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J.cena [EUR]

15 518,52 

Cena celkom [EUR] 

15518,52 

15 518,52 

15 518,52 

15518,52 



stavba SOŠ Stavebná E Beluša TN 
obJekt SO 101 Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Stani ná 4 
časť: 1.9 Bleskozvod 

Por č Položka 
cenika Typ materiálu 

1 Zm-Hronský B Zvodový drôt AIMgS1 08 
2 Zm-HronskýB Zvodový drôt AIMgSi 1 O 
3 Zm-Hronský B. Zemný pások FeZn 30x4mm 
4 Zm-Hronský B Svorka spo1ovac1a SS 

55 Zm-Hronský B Svorka na spo1enie vodiča s pásovmou SR03 
6 Zm-Hronský B Svorka na spo1enie pasovmy s pásovmou SR02 
7 Zm-HronskýB Svorka krížová SK 
8 Zm-HronskýB Svorka skúšobná SZ 
9 Zin-Hronský B Svorka okapová SO 

10 Zm-HronskýB Svorka pripájac1a SP1 
11 Zm-Hronský B Ochranný uholník OU 2m 
12 Zm-HronskýB Držiak OU do muriva-DUZ 
13 Zm-Hronský B. Tvarovanie ochranného uholníka 
14 Zm-Hronský B Podpera vedenia na rovné strechy PV21 /plast/ 
15 Zm-HronskýB Podpera /zvislé zvody/ - dodávka stavebnej časti 
16 Zm-HronskýB. Svorka univerzálna s pásikom 
17 Zm-Hronský B Izolujúca tyč 0,5m 
18 Zm-HronskýB Hliníkový stožiar 2m 
19 Zm-HronskýB Držiak zvodového drôtu k oddialenému bleskozvodu 
20 Zm-HronskýB Hlavná uzemňovacia a ekv1potenciálna svorka 
21 Zm-Hronský B Označovací štítok zvodu 
22 Zm-HronskýB. Antikorózny náter 
23 Demontáž existujúceho bleskozvodu 
24 Dilatačný diel 172 AR 

Cena celkom bez DPH 

Mer.J 
m 
m 
m 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
m2 
hod 
ks 

PONUKA 

Materiál Montáž 
Počet Cena/Kus Spolu Cena/Kus Spolu 
1810 0,70 1 267,00 1,89 3 420,90 
170 0,70 119,00 2,27 385,90 
480 1,15 552,00 1,27 609,60 
224 0,27 60,48 1,63 365, 12 
46 0,67 30,82 2,33 107, 18 
24 0,55 13,20 2,33 55,92 
88 0,50 44,00 2,33 205,04 
42 1,01 42,42 2,33 97,86 
42 0,76 31,92 2,33 97,86 

100 0,45 45,00 1,40 140,00 
42 4,01 168,42 9,91 416,22 
84 0,69 57,96 4,48 376,32 
84 0,00 0,00 3,67 308,28 

1210 1,15 1 391,50 0,70 847,00 
420 0,67 281,40 1,40 588,00 
84 0,53 44,52 1,63 136,92 
21 2,23 46,83 3,87 81,27 
84 9,37 787,08 5,83 489,72 
84 0,94 78,96 4,48 376,32 
4 6,23 24,92 12,93 51,72 

42 0,47 19,74 2,28 95,76 
7 0,00 0,00 20,92 146,44 
40 0,00 0,00 12,50 500,00 

100 1,82 182,00 3,30 330,00 
5 289, 17 10 229,35 

15 518,52 



Stavba: 

ObJekt: 

časť: 

JKSO. 
Miesto: 

ObJednávateľ: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1.11 - Meranie a regulácia 

KS: 
Trenčín Dátum: 

IČO: 

4.4.2016 

Trenčiansky samosprávny kraJ IČO DPH: 

Zhotoviteľ: 
AVA-stav,s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 
Silvia Gehenová 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 20,00% z 

znížená 20,00% z 

Cena s DPH v 

Projektanť 

'qátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ 

_Dátum a podpis: .. Pečiatka 

EUR 

0,00 

19 901,46 

. Spräcovateľ 

, Dátum a p(?dpis: 

. ihotovitei' 

,pátum a podpis: 

Strana 1 z 3 

IČO: 43989268 

IČO DPH· 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

19 901,46 
0,00 

19 901,46 

0,00 

3 980,29 

.. ' 

23881,75 

Pečiatka 

Pečiatka 



Stavba: 

ObJekt: 

Časť: 

Miesto: 

ObJednávateľ: 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1.11 - Meranie a regulácia 

Trenčín Dátum: 4.4 2016 

Zhotoviteľ: 
Trenčiansky samosprávny kraJ 
AVA-stav,s.r.o. 

ProJektant· 
Spracovateľ: Silvia Gehenová 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

36-M - Montáž prev. ,mer. a regul.zanadení

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 3 

Cena celkom [EUR] 

19 901,46 

19 901,46 

19 901,46 

0,00 

19 901,46 



Stavba: 

Objekt. 

Časť: 

Miesto: 

Objednávateľ: 

ROZPOČET 

Komplexné nešeme školského areálu Trenčín - Zámostie - 1 etapa SOŠ Stavebná 

SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4 

1.11 - Meranie a regulácia 

Trenčín Dátum: 4.4.2016 

Projektant: 
Zhotoviteľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gellenová 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

.... �6-M - M�:mtáž pr�v-imer. a reg.�l.zanad��.í 
, 1 K 1 

. 
Meranie a regulácia 

Strana 3 z 3 

MJ Množstvo 

kpt 1,000 

J cena [EUR] 

19 901,46 

Cena celkom [EUR] 

19 901,46 

19 901,46 

19 90.1 !46.
19 901,46 



Príloha k zmluve o dielo 

evidenčné číslo Objednávateľa: 2017/0320 

evidenčné číslo Zhotoviteľa: 169/2017 

podľa bodu 2. Zmluvy o dielo: 

(h) Technické požiadavky Diela

(i) Projektová dokumentácia Diela

(j) Výkaz výmer

a vysvetlenia súťažných podkladov, tak ako boli zverejnené v profile verejného obstarávateľa: 

https.//www uvo gov sk/vyhladavanie-zakaz1ek/deta11/dokumenty/160922 



Slovenská komora stavebných inžinierov 

Osvedčenie 
o vykonaní skúšky odbornei spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedču1e, že 

Ing. František Kováč 

 

narodený lá

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti 

stavbyvedúci 

s evidenčným číslom 09258 

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom ponadku 

v znení neskorších predpisov 

7.9.2011 

Dátum vydania 

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. 

Predseda SKSI 



CESKOSI,OVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 

SLOVENSKÁ YYSOKA ŠKOLA TECHNICKÁ V BRATISLAVE 

NOSITEtKA RADU REPUBLIKY 

DIPLOM č. N� 007840 

Fakulta stavebná· 
Ev. č.: 33511981 

FRANTIŠEK „ KOVÁČ ... 

nairode.ný(á) .. ,,.                                       v. . !:Jloho�.c,i . okres . .J.r.f1qva ....... .... ........... . skm1čil (a) štúdium 

vykonaním štátnej záverečnej skúšky a získa'l (a) vysokoškolské vzdelanie v štu-

di]'nom odbore . . . .. kori§truk.Cl.e .... .  o „ dopr.avné .. sto_v_bY ......

Podľa § 41 ods. 2 zák,ona č. 39/1980 Zb. o vysokých š,lrolách s,a mu [jej) primáva titul 

,,inžinier" (v skratke „Ing.") 

v .. . . Br.aj '

_

29. m.ilJ.<J..

-· ....... : ................. .  � 
 
. ..1 )r fc

. 

19 �1 

ľektOľ 

šEVľ - 26 383 2 Xl/80 

LS 

Osvedčujem, že predložena l1s!ma doslovne suhlasl 
s predloženým onglnálom (osved'3nyrrrodpisom), skladaJuca 
sa . , f) listov hárlrov);- ldEf o odpis uplnY"ičra!!T�yJ, 
boli �_L�m1nL1la!o-,Zffi®y,-4oplnky.-va�rty 

. .  ' .. ' ........ .. ... .. . . 

l"JÍil ld ih.ov 

vcduu1 !-.111cdaľ1 • pow�m\ 11ot1íro111 
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1101úwmso sídlom , 

, 

') 1 \., � "l/'._1•:  

. ....... / .................. "'"'1''"' 
I I dekan 

TSNP-21 9641/80 
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Meno: 
Dátum a miesto nar.: 
Adresa: 
Telefón: 
E-mail:

Vzdelanie: 

, v 

PROFESNYZJVOTOPIS 

František Kováč, Ing 
               Hlohovec 

1972 - 1976 - SPŠ stavebná Bratislava, špecializácia - dopravné stavby 
1976 1981 - SVŠT Bratislava, stavebná fakulta, odbor konštrukcie a dopravné stavby, špectaltzácia 
geotechnika 

Prehľad zamestnaní, funkcia: 
201 O - trvá A V A-stav, s.r.o., Galanta, hlavný stavbyvedúci, technicko výrobný riaditeľ spoločnosti 
2002 - 201 O Inžinierske stavby Košice, proJektový manažér 
1981 - 2002 Hydrostav, a.s. Bratislava, stavbyvedúci/ výrobno-technický námestník 

Počet rokov odbornej praxe: 
35 rokov 

Osvedčenia, odborné skúšky: 
• Slovenská komora stavebných inžinierov, ev.č. 09258:

Odborná skúška- stavbyvedúci s odborným zameraním·
• Pozemné stavby
• Inžinierske stavby: dopravné, vodohospodárske, potrubné, energetické a iné líniové stavby

• Česká komora autorizovaných inženýru a techniku, ev. č. 3000017
Odborná skúška - autorizovaný inžinier pre realizáciu dopravných stavieb, mostov a pozemných
stavieb

Referenčné stavby: 

Inžinierske stavby: 

Stavba Predmet stavby Obdobie realizácie Rozpočet v EUR 
bez DPH 

Vodné dielo Kráľová yýstavba vodného diela 1981-1983 62 350 OOO€ 

Vodovod Gabčíkovo -Kolárovo výstavba vodovodu a vodojemu 
1983 - 1984 3 600 OOO€ 2x10 OOO m3 

Vodné dielo Gabčíkovo výstavba prístavu, kanál, vodná 1983 - 1989 56 100 OOO€ 
elektráreň 

Plynovod. Ukrajina výstavba plynovodu 1984-1988 168 300 OOO€ 
prehradenie Dunaja, výstavba 

Variant C, Čuňovo hrádze, izolácie svahov, betónové 1991- 1992 87 100 OOO€ 
konštrukcie, zemné práce 

Vodné dielo, Čuňovo vodná elektráreň, 3. a 4. blok 1993-1995 36 OOO OOO€ 

Diaľnica D 1 Hybe -Važec výstavba diaľnice, vrátane 
1995 -1998 72 100 OOO€ nad1azdov a mostov 

Diaľnica Dl Nemšová -Ladce výstavba diaľnice, vrátane 
1996-1998 82 300 OOO€ 

nad1azdov a mostov 
Tunel Branisko yýstavba tunela, východný portál 1996-1998 38 OOO OOO€ 

výstavba diaľnice, vrátane 

Diaľnica D 1 Ladce -Sverepec nadjazdov a mostov a tiež 2002-2006 82 300 OOO€ spevnených plôch vrátane
pokládky dlažby 

mailto:kovac@avastav.sk


D47, stavba 4705 Belotfn - výstavba diaľnice, nadjazdov 2006 -2011 120 OOO OOO€ Hladké Život1ce a mostov 
-

výstavba 18 km diaľnice, výstavba 

Diaľnica D4705 Belotfn -Hladké nových mostov a nadjazdov, 

Životice, Česká republika rekonštrukcia Jestvujúcich mostov 2006-2010 128 500 OOO€ 
a tiež spevnených plôch vrátane 
pokládky dlažb_)'. ---

Rekonštrukcia miestnej Rekonštrukcia cesty vrátane 
komumkácte v Šah chodníkov a vybudovania 05/2011 -09/2011 200 000,00 € 

parkovacích plôch 
Rekonštrukcia vstupných Rekonštrukcia podchodu, 
objektov podchodu pn hoteli osadenie 2 výťahov 06/2012 -08/2012 179 000,00 € 
Tatra 
Zberný dvor Trstice Výstavba oceľového prístrešku, O 1/2012 -04/2012 121 768,00 € 

inžinierske siete, spevnené ploc!ľ 
Regenerácia centrálnej zóny obce Kompletná rekonštrukcia 09/2011 -O l /2012 923 868,20 € 
Veľké Úľany komunikácií a CZO 
Slovenská Ľupča, splašková Vybudovanie splaškovej 
kanalizácia a ČOV kanalizácie s dlžkou hlavnej stoky 05/2012 -05/2014 988 774,24 € 

3336 m a domových prípojok 
Obec Trstice -Splašková Vybudovanie kanahzačných stôk 
kanalizácia splaškovej a gravitačnej 9/2013-12/2014 5 075 627,74 € 

kanalizácie 
Úprava potoka v-mieste 

--

Protipovodňové opatrenia v obci 
Balog nad Ipľom zatrúbnenej časti, rekonštrukcia 10/2014-04/2015 293 905,94 € 

retenčnej nádrže na spomalenie 
toku 

Logis!Ické centrum a ľahká Vybudovanie prfst komunikácií 
priemyselná výroba Sereď - a chodníkov, prekládky vedení, 
tzv.červená časť „Priemyselný vybudovame vodovod.,plyn , 02/201 S -08/2015 2 395 705,22 E 
park -logistické centrum kanal.prípojok vonkajšek 
a priemyselná výroba Sereď - infraštruktúry 
tzv.modrá časť 
Gabčíkovo - dobudovanie Výstavba a dobudovanie verejnej 
kanalizačnej siete kanalizácie, kanal.stok, čerpacích 08/2015 - 12/2015 4 277 777,00 € 

staníc s výtlakmi a kanalizačnými 
prfp0Jkam1 

Pozemné stavby: 

Stavba Predmet stavby Obdobie realizácie Rozpočet v EUR 
bezDPH 

Výstavba požiarnej nádrže -
skapalnenie zemného plynu l 200 OOO€ 

DUSLO, a s Šaľa Výstavba kotol K -špeciálne 1981 -1984 2 600 OOO€ zakladanie, podzemné 
konštrukčné steny 

Hotel CARL TON Bratislava kompletná rekonštrukcia 1997 -2000 cca 11 OOO OOO € a dostavba hotela
-

Veľkosklad LIDL, Nemšová yýstavba veľkoskladu 2004 cca 2 OOO OOO € 
Výrobná hala NMH Heilig, výstavba výrobnej haly, 
Sereď administratívnej budovy 05/2010 -12/201 O 3 325 094 € 

a spevnených plôch 
DD Patria Galanta Kompletná rekonštrukcia domova 07/2010 -12/2010 l 073 312 € 

dôchodcov 
Kultúrno spoločenské centrum Celková rekonštrukcia kultúrneho 11/2010 - 05/2011 164 599,00 € 
Tomášikovo domu v obci Tomášikovo 
DIOS SLOVAKIA s.r.o., Horné Výstavba bitúnku 05/2011-09/2011 421 351,54 € 
Saliby 



Rekonštrukcia zdravotného Kompletná rekonštrukcia budovy 06/2011 - 12/2011 627 543,00 € 
centra s nadstavbou 6 b.j, zdrav. centra s nadstavbou 
Nájomný bytový dom č. 3 a 4 - Kompletná výstavby 2 bytových 
12 b. j Tomášikovo domov s 12 b. j. vrátane 04/2011 -09/2012 576 301,72 € 

spevnených plôch a inžinierskych 
sietí 

Eko dvor a kompostáreň Veľká Vybudovanie prevádzkovej 10/2011 -04/2012 318 860,55 € 
Mača budovy 
Domov dôchodcov, sociálnych Vybudovanie domova dôchodcov 
služieb a hospic Sládkovičovo vrátane zariadenia domova 03/2011-07/2012 1 717 448,91 € 

a spevnených plôch 
Bytový dom 6 b. j - Standard Výstavba bytového domu vrátane 08/2011 -04/2012 251 250,00 € 
209 spevnených plôch a inž. sietí 
Sídlo spoločnosti A VA-stav, Novostavba trojpodlažnej budovy 07/2012 -05/2013 1 072 000,00 € 
s.r.o. s rovnou strechou, výťahom 

s klimatizáciou, bezpečnostným 
zariadením 

Prístavba múzea moderného Prístavba nových pavilónov 03/2013 - 09/2014 4 416 759,17€ 
umenia Danubiana, k.ú. pozdlž brehu polostrova 
Hamuliakovo, okr. Senec 
Prístavba budovy Okresného Vybudovanie vstupu do objektu, 
súdu Dunajská Streda rek , elektroišt , vod. prípojky, 07/2014 -09/2015 l 176 760,00 € 

kanalizácie, spevnené olochy 

Prehlasujem, že údaje uvedené v životopise sú aktuálne a pravdivé. 

1 

V Šali, dňa 2.3.2016 \. Ing. rrantišek Kováč



VZOROVÉ TLAČIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU 



PREBERACIPROTOKOL 

Stavebník (Objednávateľ): O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE
(Diela) 

Číslo zápisu: v súlade s čl. 10.1 ZoD 
Odtlačok pečiatky 

(alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 
ZoD) 

Dátum začatia Názov verejnej práce (Diela): ITMS 
preberacieho kód projektu: 
konania: 

Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela): 

Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela): 

Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: 

Kapacity získané výstavbou: 

Zodpovedný stavbyvedúci: 
Zhotoviteľ: 

Projektant (spracovateľ projektovej Projektanti ucelených častí (spracovateľ 
dokumentácie): proJektoveJ dokumentácie ucelených častí): 

Stavebný dozor (ak bol stavebníkom ustanovený): 

Stavebné povolenie číslo:zo dňa:vydal: 

Zmena stavebného povolenia číslo: zo dňa: vydal: 

Protokol o štátnej expertíze zo dňa: číslo: 

Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa .......................... ,číslo ...... : 

vrátane .............••.•..........•.••...... dodatkov 
Dátum začatia prác podľa čl. Dátum skutočného začatia Dátum dokončenia prác 
8.1 Zmluvy: prác: podľa Zmluvy: 

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela: 

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: 

Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácií verejnej práce: 

Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce): 

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) 
stavebníkom (preberajúcim): 

Súpis vád a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti 
Diela: 

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Diele alebo na časti 
Diela: 



Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých vád a 

nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v€ a v%): 

Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a 

nedorobky: 

Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela: 

Dalšie dohodnuté podmienky: 

Udaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti 

Diela (DSRS): 

- odovzdaná Objednávateľovi:

- odovzdaná užívateľovi:

Udaje o archivovaní dokumentácie: 

Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: 

a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok
b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a

pod )
c) kontrolný a skúšobný plán vereJneJ práce a záznamy z Jeho plnenia
d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov e) plán

užívania vereJneJ práce
f) mé doklady a dokumenty
Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov: € 

Zľava z ceny a jej dôvody: € 

Cena po odpočítaní zľavy: € 

Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením 
vývoja ceny Diela: 

Odškodnenie za omeškanie a Ku dňu začatia preberania boli Termín predloženia 

iné sankcie v€ podľa Zmluvy vystavené splátkové listy na konečnej faktúry / 

o Dielo , resp. podľa sumu v€ spolu: Záverečného platobného 

Obchodného zákonníka: potvrdenia: 

Záručná lehota (konečný dátum): 

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu: 

Dátum ukončenia preberacieho konania: 



Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú 
Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o Dielo a príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

Meno a priezvisko, 
Podpis a 

Obchodné meno odtlačok 
funkcia 

pečiatky 

Zástupcovia 

Zhotoviteľa 

Zástupcovia 
Stavebníka/ObJednávat 

eľa 

Zástupcovia 
Stavebného dozoru 

Ostatní prizvaní 

účastníci 

Rozdeľovník 

Vyjadrenia účastníkov: 



Zvazok 2 

Obchodné podmienky "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie" - 1.

etapa: 

SOŠ Stavebná 
Veremá súťaž- Práce „červený FIDIC" 

ČASŤ9 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVENISKA 

Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu 



ZÁPISNICA Č. 
o odovzdaní a prevzatí staveniska časti D1ela(stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.)

konané dňa ..... 

.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY: 

Názov stavby: 
ITMS kód projektu: 

Objednávateľ 

Stavebný dozor 
Projektant 

Zhotoviteľ 

Reallzujúc1 závod 

Stavebné povolenie 

Súhlas 

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy 

v 

zo dňa 

zo dňa 

zo dňa 

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU/
PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU): 

3. LEHOTA VÝSTAVBY:
začatie: 

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

ukončenie: 

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIEŤACH A INÝCH
PREKÁŽKACH: 

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU
STAVENISKA: 

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:
Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a 
je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska. 

dňa: 

Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska: 

Meno a priezvisko Podpis 



za 
Objednávateľa: 

Zvazok 2 
Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní a prevzatí Staveniska 

2 

Obchodné podmienky "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie" - 1. etapa: 
SOŠ Stavebná 
Vere1ná súťaž- Práce 

11
červený FIDIC" 

za Stavebný dozor: 

za Zhotoviteľa: 





UniCredit nk 
Banková záruka na vykonanie prác č. 03343-02-0009198 

Referenčné číslo zverejnenia vo Vestníku ÚVO: 
5313 -WYP zvereJnenom vo WO č 51/2016 zo dňa 14 marca 2016 

Stručný popis Zmluvy· Zmluva o dielo, evidenčné číslo objednávateľa 2017/0320, evidenčné číslo zhotoviteľa 
169/2017 (ďaleJ nazývaná „Zmluva'') 

Dielo "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie" - 1. etapa: SOŠ Stavebná 
(ďaleJ nazývané „Dielo") 

Objednávateľ Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO. 36 126 624 
(ďaleJ nazývaný aj „ObJednávatel"') 

Boli sme informovaní, že spoločnosť AVA-stav, s.r.o , Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO 43 989 268, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 21431/T (ďaleJ nazývaná 
„Príkazca") Je Vašim zhotoviteľom v rámci Zmluvy, ktorá s1 vyžaduje, aby Vám bola poskytnutá záruka na 
vykonanie prác 

Na žiadosť Príkazcu my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, 
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
Oddiel Po, Vložka číslo 2310/B, sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok týkaJúc1ch sa Zmluvy 
zavazuJeme uliradiť Vám, Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí 
sumu 198.812,38 EUR (,,garantovaná čiastka" slovom Stod�y�ťdes1atosemtisícosemstodvanásť 38/100 euro) po 
tom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Va_ším pisomným vyhlásením, že. 
(a) Príkazca porušuje svoJe závazky vyplývaJúce mu zo Zmluvy a
(b) v akom ohľade Príkazca porušuJe Zmluvu

Každá Vaša písomná žiadosť musí obsahovať podpis(y) VášhoNašich oprávneného/oprávnených 
zástupcu/zástupcov, ktorý/ktoré musí/musia byť overený/overené Vašou bankou alebo notárom Overenú žiadosť 
a vyhlásenie musíme obdržať na našej adrese UrnCred1t Bank Czech Republ1c and Slovak1a, a s , pobočka 
zahraničnej banky, Trade Services Operat1ons SK, šancová 1/A, 813 33 Bratislava do 31. decembra 2017 (,,termín 
platnosti"), kedy táto záruka zamkne plne a automaticky, nezávisle od vrátenia originálu teJto záruky do našeJ banky 

Táto záruka nadobudne účinnosť dňom doručenia fotokópie Zmluvy podpísaneJ Vami a Príkazcom na našu adresu 
UrnCredit Bank Czech Republic and Slovak1a, a s , pobočka zahraničneJ banky, Trade Serv1ces Operations SK, 
šancová 1/A, 813 33 Bratislava, bez povinnosti na našeJ strane skúmať pravosť a právnu závaznosť podpisov 
uvedených na Zmluve 

Boli sme informovaní, že ObJednávateľ môže od Príkazcu vyžadovať, aby zabezpečil predÍženie platnosti tejto 
záruky v tom prípade, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy v lehote do 28 dní pred 
termínom platnosti teJto záruky V takom prípade sa zavazuJeme zaplatiť ObJednávateľov1 garantovanú čiastku, ak 
v rámci lehoty 28 dní pred termínom platnosti záruky, obdržíme Objednávateľovu písomnú žiadosť a vyhlásenie 
Objednávateľa, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov pripísateľných Príkazcovi a že platnosť 
teJto záruky nebola predížená 

Táto záruka sa nad1 Jednotnými prav1d/am1 pre záruky vyplattteľné na požiadanie, vydanými pod číslom 458 
Medzinárodnou obchodnou komorou (URDG 458) V záležitostiach, ktoré rne sú upravené Jednotnými prav1dlam1 
pre záruky vyplat1teľné na požiadanie sa táto záruka riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky 

Bratislava, Dátum 14 augusta 2 f 

/ 
-·-

Marek Durbák 
Produktový špecialista pre CIB & PB 

vedúci tímu 

U
ó' 

''Oi/f,, >

i 

• =

Mínam lff á 
"1e,.'Jf.Ji i11/� �.f,�e.s 

Produktový špecialista pre CIB & PB II
, 

UmCred,t Bank czech Repubhc and Slovak1a, a.s., so sldlom želetavska 1525/1, 140 92 Praha 4 -M1chle, česká republika, IČ 649 48 242, zaplsaná v obchodnom reg1stn vedenom Mestskym sudom 
v Prahe pod sp značkou B 3608 
orgamzačná zložka 

UmCred1t Bank czech Repubhc and Slovak1a, a.s, pobočka zahramcneJ banky, adresa m1esfa č1nnost1 šancova 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenska republika, IČO 47 251 336, zaplsaná v obchodnom 
registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel Po, vložka č 2310/8, Tel +421 2 4950 1111, Fax +421 2 4950 3406, UniTel 0800 14 00 14, e·ma1I kontakt@unicred1tgroup sk, Swift kód (BIC) UNCRSKBX, 
www unicred1tbank sk 
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Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
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SUHRNNY NAVRH POISTNEJ ZMLUVY 
(PP01) 

Informácie pre účely správy po1sterna 

Oprávnený zástupca poisťovatefä: 

l/;
1
�•\elské 

00009038

1 MA čís lo 1 

Obchodné 
meno 

1 MA meno 

P(lezvisko a m�no opravneného Hrba' n r·, bor zastupcu pmstovatela 

Získateíske 
čislo2, 

Poznámka 

Obchodné 
meno 

RESPECT Slovakia s.r.o. 

Telefonicky 
kontakt 

Vyhláserne oprávneného zástupcu poisťovatelá: VyhlasuJem, ž e  som ovenl totožnosť klienta podla d okladu totožnosti. 

oprávnená osoba číslo 1: 

IMeno !Alexander
1 Pnezv1sko, 1 Gyurkovics 
Rodné 
číslo· 

Bydlisko 

oprávnená osoba číslo 2: 

Meno 

Pnezv1sko 

Rodné 
číslo 

Preukaz 
totož č. 

Preukaz 
totož č. 

1 Funkcia 1 

Funkcia 

Podiel na 
provízii [%1 

1 Titul 

štátna K prísluš S 

štátna 
SKpnsluš 

Titul 

PSČ 

Bydhsko PSČ 

l lllllll llll llllll lllll llll lllll lllll lllll lllll 11111 11111 1111 1111 
A 2 C C 2 2 1 1 O 1 O 
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• 
1 
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. 

Číslo návrhu 

P01sťovateť 

Po1stnfk 

Sidlo 

�astúpený 
oprávnenou 
osobou č. 1 

Zastúpený 
oprávnenou 
osobou č 2 

Korešpond 
adresa 

Poistený 
(vyplňte, ak 
sa líši od 
poistnika) 

'ilo 

Vyh\áserne 
porstníka 

strana 112 l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 11111 11111 1111 1111 
9870086116 

Súhrnný návrh poistnej zmluvy 
Podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami sa tento návrh stáva poistnou zmluvou 

IZJ Nová poistná zmluva 

O Zmena poistnej zmluvy 
číslo 

O Náhrada poistnej zmluvy 
Nahrádzaná po1stna zmluva zanrka dňom, ktorý predchádza dňu vznrku po1stenra, uvedenému v tejto poistnej zmluve 
Dôvod zmeny/náhrady 

Allianz@) 
Slovenská poisťovňa 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s,, 
Dostojevského rad 4, 

Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B 
IČO: 00151 700 815 74 Bratislava 1, Slovenská republika, 

Bankové spojenie: SKl 7 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862 

1 
Obchodné I AVA meno -stav, s.r.o,

1 1 J 
v Obchodnom _J v Živnostenskom _J 

IČO 43989268 Zapisana - re91stn SR re91sm SR mé 
�==;=========='======='==!==:::::;===========: 

1 DIČ 1 11 
��enom I Číslo 

1 ����s�e č.: j Puškmova 700//90 
IPsč. 192401 ls,ct10 jGalanta 

!Meno !Alexander 

1 
Pnezv1sko I Gyurkov1cs 

Meno 

Pnezv1sko 

Obec/ 
mesto 

Sídlo 

Zap1sana _J v Obchodnom 
re91smSR 

1 Funkcia 1 

Funkcia 

1 Telefonický 
kontakt: 

_J v Živnostenskom _J 
regrstn SR lne 

1 Číslo· 

a) Benem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť po11ťovatelbv1 všetky zmeny údajov v tomto návrhu po,stneJ zmluvy a pnlohách 

1 Titul. 

litul. 

b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznamený s Všeobecným, po1stnym1 podmienkam,, Zmluvným, doJednarnami a pnloham,, ktoré sa vzťahujú k doJednanému 
po1sten1u a tvona Jeho neoctdehtelnú súčasť Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal. 

c) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznamený s \nformác1ou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy Uvedená mformac,a Je k d1spoz1C11 aJ na www.alhanzsp sk/pp_kpp 
d) Vyhlasuiem, že všetky moJe odpovede na písomné otázky po,sťovdtela oh ladne po1sten1a sú úplné a pravdivé 
e) Benem na vedomie povmnosť po1sťovate\ov1 poskytnuť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo 1nym zaznamenávaním osobné údaJe, ako aJ ďalšie údaJe požadované po,sťovate\om 

v zmysle zákona č. 39/2015 Z z o poisťovníctve a o zmene a doplnení mektorých zákonov v znení neskorších predpisov Po,stník svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, že bol opráv
nenym zástupcom poistovate\a oboznámený so všetkým, skutočnosťami vyplývaJúc1m1 z § 15 ods 1 zakona č 122/2013 z z o ochrane osobných údaJov a o zmene a doplnení niektol)'ch 
zákonov ( daleJ len „zákon o ochrane osobných údaJov") a dáva po1sťovatelbv1 súhlas so sprístupiíovaním/poskytovan,m osobných údaJov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ,ch 
spracúvaním tretími stranami v súv1slost1 so správou po1sten1a, hkv1dác1ou poistných udalosti, vymáharnm pohladávok, za1sťovn1am za účelom za,stema a peňažným ústavom za účelom 
vinkulácie Súhlas sa udeľuje na dobu do vysponadan,a všetkych závazkovvyplývaJúc1ch z po1stneJ zmluvy a počas teJto doby n1e Je možne ho účmne odvolať Pre prípad, že sú v poistnej zmluve 
uvedené osobné údaJe meJ osoby, po1stník vyhlasuje a svoJím podpisom potvrdzuje, že dotknutá osoba, ktoreJ osobné údaJe poskytol, udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním 
svoJ1ch osobných údaJov na účely po1stneJ zmluvy Po1stník Je povinný preukázať po1sťovatelbv1 kedykolvek na Jeho žiadosť, že disponuje uvedenym písomným súhlasom dotknutej osoby 
Po,stník Je povinný nahlas1ť poistovatelbv, akúkolvek zmenu svojich osobných údaJov, ako aj zmenu osobných údaJov meJ dotknutej osoby, ktorej osobné údaJe poskytol Práva dotknutej osoby 
pn spracúvaní osobnych údaJov sú upravené v § 28 za kon a o ochrane osobných údaJov V prípade, že má po1sťovatel podla za kon a o ochrane osobných údaJov oznamovaciu povinnosť voč, 
dotknutej osobe, táto oznamovacia povmnosť môže byt splnená aJ tak, že sa dany omam uverejní na prrslušneJ mternetoveJ stránke po1sťovatela. 

f) Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene 2!I ANO, ak .J NIE, v tom prípade Je súčasťou po1stne1 zmluvy tlačivo. Preukázanie rozsahu starostlivosti 
g) Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná po1sťovatelom pre účely netechn1ckých zmien v po1stneJ zmluve (t.J. zmien, kto re nemajú vplyv na výšku poistného) 
h) Pokiaľ Je tato poistná zmluva predmetom verejného obstarávanra, týmto prehlasujem, že v ráme, tohto zrealizovaného vereJného obstarávarna som vykonal opatren1a potrebné k tomu, 

aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku suťaž alebo porušiť prmcíp transparentnosti a pnncíp rovnakeho zaobchádzarna v zmysle 
ustanovení§ 23 ods 1 zákona č 343/2015 Z z o vereJnom obstaravaní a o zmene a doplnení n1ektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1) Som s, vedomý, že cena uvedená v tejto porstneJ zmluve Je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle§ 32 zákona č 186/2009 Z z Cena Je stanovená v zmysle Zákona č 18/1996 Z z 
Sankčná doložka Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné kl)'lie) pre podrnkatelske anr žiadne mé aktivity, vrátane porstneJ ochrany (poistného krytia) maJetku, osôb 

alebo zodpovednosti za škodu anr osoby, anr neposkytne žradne poistné alebo rné plneme alebo inú výhodu, pokiaľ by (1) takáto poistná ochrana (poistne kl)'tre) a/alebo (11) takéto 
podn1katelské alebo mé aktlYlty alebo (111) takéto porstné plnenre alebo mé plnen1e alebo iná výhoda po1sťovatela vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzen1 alebo porušení vyplyvaJúcich 
z rozhodnutí Organrzac1e spoJenych národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankrn, prava alebo predpisov EuropskeJ ún1e, SpoJeneho králbvstva alebo Spojených štátov 
amenckých a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akeJkolvek rnej príslušnej ekonom1ckeJ alebo obchodnej sankue vyplývaJúteJ zo všeobecne závazného právneho predpisu 
Slovenske) republiky 

I IIIIIIIIIII IIIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII 
A 2 C C 2 2 1 1 O 2 1 Verzia AMC: 2017.08.08.1507.D7 (14.08.201711:03) TL č. 2211 /AMC/ 1. 2015 
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Rekapitulácia 
poistného 

Výpočet 
poistného 

Vznik 
a zánik 
poistenia 
/zmena 
poistenia 

P�žné 
.tné 

Jednorazové 
poistné 

Údaje pre platbu 
poistného 
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strana 2/2 

Počet 
príloh Druh poistenia Poistné pred zľavou 

o Poistenie majetku. . . .. . ... , O,ool EUR 1 
:=======� 

LJ Poistenie strojov- technické riziká „ j 0,001 EUR j 

LJ Poistenie preru šenia prevádzky.... J Q,001 EUR 1
LJ Poistenie nákladu. ...... . . .. . . . .. .  j 0,001 EUR j 

LJ Poistenie vozidiel au tosalónov„ 1 0,00 \ EUR 1 

LJ Poistenie hospodárskych zvierat. 1 0,001 EUR j 
LJ Poistenie plodín... .. . . . .. . .. ... . j 0,001 EUR j 
LJ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu . .. ..... .... . . j 0,001 EUR 1 
LJ Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu .... .. ..... j 0,001 EUR 1 
LJ Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu . 1 0,00 \ EUR 1 

LJ Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári.... . . . .. .... . . . 1 0,001 EUR j 
LJ Poistenie zodpovednosti za škodu - ekon., právne profesie j 0,001 EUR j 
LJ Poistenie zodpovednosti za škodu - IT . . .. . 1 0,00 j EUR j 
LJ Poistenie bytových domov . . ... . ...... .. ... . . 1 0,001 EUR j 

Poistné po zľave 

o,ooj EUR 

o,ool EUR 

o,ooj EUR 

o,ool EUR 

o,ooj EUR 

o,ooJ EUR 

o,ooJ EUR 

o,ooJ EUR 

o,ool EUR 

o,ooi EUR 

o,ool EUR 

o,oo\ EUR 

o,ool EUR 

o,ool EUR 

D Stavebné poistenie... . . . ... .. . . . . . .. . .. . . . ...... . .. · 1 6 322,95 I EUR ! 3 161,481 EUR 

3 161,48\ EUR 

Použitá obchodná zlava:CJil % + Bonus·�%=[JQ] % (V prípade nepnaznivého škodového pnebehu v predchádzajúcom 
poistnom období bonus na nas/edil}úce poistné obdobie za111ká 
v plneJ výške) 

Celkové poistné: 1 

Vzrnk poisterna / Zmena po1sten1a od J 1 s.os.2017
. 

_J Poistenie Je dlhodobé na dobu neurčitú (Poistné obdobie Je 1 rok) 

Minimálne poistné: 1 100,00\ EUR 

00.00 hodín 

� Poistenie Je na dobu urč itú do· 131.12.2017 
-'========='-- ------- -----

Poistné obdobie· _J bežný rok _J ka lendárny rok výročný deň (deň a mesiac): D D Ak �te JIJ_ vyplnený, '1ročným �ňom Je 
· · prvy den do1ednaneho potstneho obdobia 

_J ročná splátka _J polročné splátky _J štvrťročné splátky Lehotné po1stné. J 3161,481 EUR 

2$) splátka 
naraz _J splátka v 

splátkach 
1 splátka· dátum splatnosti. ...... . . ...... ...... ... .. .... . ...... ..
2. splátka: dátum splatnosti: .. 
3. splátka: dátum splatnosti:

_J Bankovým prevodom _J V hotovosti - doklad č :j ._ 3_3_3 _______ ___,

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy 

l BA ] 
Datum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny po1stneJ zmluvy 

1 10.08.2017 1 

I IIIIIII IIII IIIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII 
A 2 C C 2 2 1 1 O 3 2 

po1stn1k 
oprávnená osoba č. 2 

vo výške: 
vo výške. 
vo výške: 

... .. .. ... .. .............. .. ... EUR 
. .... . . . ... . . . .. EUR 

. . .. .... .... .. .. ..... EUR 

Ma Daniel . . . 
meno a priezvisko osoby zodpovednej za upisovanie 

Alhanz • Slovenská poisťovňa, a s 



Miesto
poistenia. 

Popis 
predmetu 
poistenia: 

Základné 
po1steme: 

Dotazník: 

Pnrážky 
/zľavy. 

Pripo1stenta. 

Príloha NPZ • CAR č EJ k návrhu poistnej zmluvy č 19870086116 

Stavebné poistenie 

Ulica č.: 1 (parc.č.992,993) Staničná 4 
Miesto· !Trenčín 

Popis miesta poistenia 

\ strana l /2 
Allianz (ffi) 
Slovenská poisťovňa 

PSČ· 191100 

kód č1nnost1. 81 OOO 

1 Názov budovaného diela ( tak ako Je uvedený v zmluve o dielo, uvedte a1 základné technrcké charakteristiky, základné rozmery, konštrukčné vyhotovenre, druh stavebných prác, 
časový hannonogram, príp iné parametre, nákres alebo plán) 

rekonštrukcia strednej školy 

2 Uvedte percentuálny podiel. stavebná časť diela 100 % z poistnej sumy, montážna časť dtela O % z potstneJ sumy !číslo JKSO príp. KS 1263 

3 Budované dielo Je _J novostavba � rekonštrukcia, vrátane zásahu do nosnej konštrukcie _J rekonštrukcia, bez zásahu do nosneJ konštrukcie 

4 Vzťah po1stníka k budovanému dielu. _J vlastník, nájomca, investor � dodávateľ ..J subdodávateľ 

5 Doba výstavby od 15.08.2017 do 31.12.2017 7. Požadovaná doba po1sterna. 
V prípade doJednama paušálneho po1stema na dobu neurčitú sa doba výstavby neuvádza Začiatok poistema. \ 15.08.2017 
Poznámka pokiaľsa doba výstavby tíš, od požadovanej doby po,stenra, po1stenre Je možné do1ednat 

_J Poistenie na dobu určitú· Komec po1sten1a- \31.12.2017 1 len za osob1tnvch oodm,enok 

6 Zaručná doba· � poistená od 01.01.2018 do 01.01.2019 
12 mesiacov ..J Po1sterne na dobu neurčitú� poistená v prlpade doJednama paušalneho pmstema 

a) Poistenie majetku:

� DoJedname po1sten1a JednothveJ stavby, (D) Je poistná suma budovaného diela [EUR]
.J DoJednarne paušálneho po1sten1a na dobu neurčitú (poistené sú všetky budované diela ktorých doba výstavby začína a končí v pnebehu poistného

obdobia), (D) Je poistná suma súhrnného ročného obratu za stavebnú činnosť [EUR] 

Predmet poistenia a) Budované dielo (D) bl) Stavebné stroJe lb2) Zanadenie stavernsKa b3) Ex1stuJúc1 majetok Súhrnná po1srná suma
(max 30%D) (max. 30%D) (max 30%D) súčet a)+ b1) + bl)+ b3) 

Poistná suma[EUR]· 1 988 123,81 1 988 123,81 
Spoluúčasť [EUR]: 1 000,00 Sadzba [%o]. 3,12 Základné poistné [EUR]: 6 202,95 

Dotazník (Nezodpovedan1e niektorej otázky sa považuje za zapornú odpoved) Pnrážka (+) Poistné za pnrážku 
/ zlava ( ·) [%]. (+)/ zlavu (-) [EUR] 

1 Je budované dielo vystavené zvýšenému nz1ku požiaru alebo výbuchu, prípadne ohrozeniu zo susedstva? _J áno 2Sf me 

2 Bol v uplynulých rokoch v mieste po1sten1a alebo v Jeho bezprostredneJ blízkosti zaznamenaný zosuv pôdy? .J áno 29 me 

3 Bola v mieste po1sten1a povodeň v uplynulých 1 O rokoch časte1š1e ako Jedenkrát? .J áno 2S! me 

4 Vykonávajú sa na budovanom diele trhacie práce, práce s výbušrnnam17 .J áno 2S! rne 

S. PožaduJe sa dlhšia doba výstavby ako 18 mes1acov1 .J áno �rne 

6. Pnrážka/zlava za spoluúčasť 

Poistná suma [EUR] Potstné 
Pnpo1stenia: (dojednávajú sa na prvé nz1ko v zmysle čl 14 ods. 3 VPP-CAR-COM) (zvýšenie hornej hramce Spoluúčasť [EUR]: Sadzba [%o]: za prípo1sterne 

plnenia) [EUR] 
1 Krytie chýb projektu + 0,00 1 000,00 0,00 0,00 (čl. 4 ods. 1 ZD-CAR) v zakladnom poistení kryté do 1 OOO EUR
2 Vypratávacie náklady

+ 0,00 1 000,00 0,00 0,00 (čl. 4 ods. 4 písm a) ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 OOO EUR 

3 Mzdové zvýhodnenie a expresné príplatky + 0,00 1 000,00 0,00 0,00 (čl 4 ods. 4 písm. b) ZD-CAR) v základnom po1sten! kryté do 1 OOO EUR 
4 Cestovné náklady techmkov a expertov + 0,00 1 000,00 0,00 0,00 (čl 4 ods 4 písm. c) ZD-CAR) v základnom poistení kryte do 1 OOO EUR 
5. Letecké dodávky náhradných dielov + 0,00 1 000,00 0,00 0,00 (čl 4 ods. 4 písm. d) ZD-CAR) v základnom pmsten! kryté do 1 OOO EUR 
6 Krytie škôd počas záručnej doby 200 000,00 1 000,00 0,60 120,00 (čl. 4 ods 2 ZD-CAR) 
7. Návrat DPH do štátneho rozpočtu SR 0,00 1 000,00 0,00 0,00 ( čl 4 ods 6 ZD-CAR) ' 

8 

Poistné za poistenie majetku a): �j __ 6 _3_2_2_,9_ 5...,i 

1 1111111 IIII IIIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII 11111 1111111111111111 11 
A 2 C C 2 2 1 O O 1 % Verzia Allegra: 2017.08.08.1507 .D3 Tl. č. 2210 /allegro/ 1. 2015 



Poistená 
činnosť: 

Základné 
poistné. 

Príloha NPZ- CAR č LJ k návrhu poistnej zmluvy č 19870086116 

b) Poistenie zodpovednosti za škodu:

1 strana 2/2 

Poznámka Toto poistenie zodpovednosti za škodu Je možné dojednať len spolu s poJStenim Jednotlivého budovaneho diela pod písmenom a) 

Uskutočňovan1e stavieb a ich zmien , prípravné práce k realizácil stavby, dokončovacie stavebné práce , vykonávan1e remeselných stavebných živnosti v zmysle a v rozsahu 
platného oprávnen1a, vrátane po1sterna zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom 

Poistná suma [EUR] Spoluúčasť [EUR]· Územná platnosť. 
(avšak maximálne 30% z hodnoty budovaného diela) 

Kód činnosti Oblasť čmnost1 Vadný výrobok Základné poistné 
[EUR] 

3 o o o o stav1telstvo áno 

Zlavy: Zlavy zo základného poistného spolu 

1. Množstevná zlava

2. Zlava za dojednanú vyššiu spoluúčasť ako Je základná 

Pnpo1sterna. Pnpo1Stema (pnrážka k základnému poistnému spolu) 

Rekapttuláaa 
potstného 

Druh pnpo1stenia 

1. Škody spôsobené na prenaJatých nehnuteľnostiach

2 Vtbráde, demolačné a búracie práce 

3 Nadzemné, podzemné vedenia 

4 Rozšírenie územnej platnosti 

5 

6. 

Obsah poistenia upravujú: 

Druh zlavy Zlava [%] Poistné [EUR] 

Pnpoisterne Subhm1t plnenia Pnrážka (%] Poistné (EUR] (EUR] 

.J áno 

.J áno 

.J áno 

.J áno 

.J áno 

.J áno 

.J rne X 

.J nie 

.J nie 

.J nie do výšky poistnej sumy 

.J nie 

.J nie 

Poistné za poistenie zodpovednosti za škodu b). ! 1 ::=::====� 
Spolu poistné za prílohu - stavebné poistenie a)+ b ): 

.... 
l __ 6_3_2_2-'-,9_5_,j

Poistné Všeobecné poistné podmienky pre stavebné po1sterne, účmné od 1.5 2012 (daleJ len "VPP-CAR-COM") 
podmienky Všeobecné poistné podmienky pre potsterne zodpovednosti za škodu spôsobenú právmckým1 a podrnkaJúc1m1 fyzickými osobami, účmné od 11.3 2007 ( daleJ len "VPP-Z"), 

Zmluvné doJednarna stavebné po1steme, účmné od 1 1.2015 ( daleJ len "ZD-CAR"), 

Vzmk/ 
zmena 
po1stema 

Doložky a dokumenty „ 

V zmysle teJto prílohy NPZ-CAR sa okrem poisteného uvedeného v po1stneJ zmluve za po1steného/po1stených považuJe/ú aJ investor, stavebník, zhotov1teľ(dodávateha, 
subdodávatelia) a ostatní účastníci výstavby budovaného diela. 

Vzrnk/zmena po1sterna 
na tejto prílohe od 15.08.2017 

<-----------� 

Dätum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na teJto prílohe 

1 10.08.2017 

l lllllll llll llllll lllll llll lllll lllll lllll lllll 11111 11111 1111 111 
A 2 C C 2 2 1 O O 2 O 

oo·oo hod. 



VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
Stavebné poistenie proti všetkým rizikám 

Všeobecná časť 

článok1 
úvodné ustanovenia 

1. Pre po1sten1e stavebných prác vykonávaných právnickým, a podn1kaJúc1m1 fyz1Ckým1 
oso bam, plaua všeobecne závazne právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky 
(ďalej len „VPP-CAR-COM"), zmluvné dojednania a osobitné zmluvné doJednarna, 
ktoré sú neoddelitelhou súčasťou poistnej zmluvy

2 VPP-CAR-COM sa vzťahujú na zmluvné po1sten1e majetku pn vykonavaní stavebných 
prác právn1Ckým1 alebo podrnkaJúC1m1 íyz1Ckým1 osobami vykonávaJúcim, čmnosťv súlade 
s pnslušnym1 všeobecne závazným1 právnym, predp1sm1. 

3 Po1sterne sa vzťahuje na nz1ká v zmysle Oddielu I VPP-CAR-COM, ktorých po1sten1e 
Je v po,stneJ zmluve dojednané, pokiaľ me sú vyl učené vo VPP-CAR-COM, v zmluvných 
dojednaniach, v osobitných zmluvných dojednaniach alebo v po1stneJ zmluve. 

4 Pre účely tohto po1sten1a Je po1sťovatelbm All,anz -Slovenská pmsťovňa, a s Po,stníkom 
Je osoba, ktorá s po1sťovatelbm uzavrela pmstnú zmluvu Poisteným Je v zmluve uvedená 
fyzická alebo právnicka osoba, na ktorej majetok sa toto poistenie vzťahuje 

článok 2 
Vznik a zánik poistenia 

1 Čas, na ktorý sa dojedná po1sterne, Je poistná doba 
2 Po1sten1e sa doJednava na dobu určitú uvedenú v po1stneJ zmluve 
3. Po1steme vzmkne· 

a) prvým dňom (od 00 00 hod ) nasledujúcim po dm uzavretia po1stneJ zmluvy, pokiaľ 
me Je v poistnej zmluve dojednaný mý, neskorší dátum vzniku po1stema, 

b) okamihom začatia stavebných prác, alebo vyložema poistených vecí na mieste 
po,stema,

c) pre existujúce stavby, ktoré sú predmetom techrnckého zhodnotenia, okamihom 
začatia stavebných prác, 

podla toho, čo nastane neskôr 
4 Poistenie zamkne· 

a) uplynutím po1stneJ doby, na ktorú bolo v poistnej zmluve dojednané, 
b) dňom, kedy bola dokončená stavba (v zmysle čl. 11, ods 1 VPP-CAR-COM) odovzdana 

alebo uvedená do prevádzky; pre Jednotlivé časti pmstenej stavby, odovzdávané 
alebo uvádzané do prevádzky postupne, po1steme zaniká ich odovzdaním alebo 
uvedením do prevádzky, 

c) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane, 
d) ukončením čmnost, poisteného, alebo zámkom poisteného, 
podla toho, čo nastane skôr 

5 Poisteme zanikne pre neplaterne poistného ak Jednorazové poistné (daleJ aJ „poistné") 
nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa Jeho splatnosti Po1sten1e zamkne pre 
neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného 

6 Poistenie zamkne výpovedou 
a) Jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí pmstneJ zmluvy Výpovedná 

lehota Je osemdenná, JEJ uplynutím poistenie zanikne, 
b) Jednej zo zmluvných strán do Jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného 

plnenia alebo Jeho zam1etnut1a Výpovedná lehota je osemdenná, JeJ uplynutím 
poistenie zanikne, 

c) do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach, 
ktoré boh podkladom pn uzavieraní poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany
neakceptujú uvedené zmeny úpravou po1stneJ zmluvy Po1sten1e v takomto pnpade 
zamkne doručením výpovede druhej zmluvnej strane 

7 Pmsteme zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl 15, ods 14 VPP-CAR-COM 
8 Po1steme zanikne odstúpením od po,stneJ zmluvy pn vedomom porušení povinností 

uvedených v čl. 8, ods. 1, písm b) VPP-CAR-COM, ak pn pravdivom a úplnom zodpovedaní 
otazok by po1sťovateľ po1stnú zmluvu neuzavrel Toto právo môže po1sťovateľ uplatnit 
do troch mesiacov odo dňa, ked takú skutočnosť z1st1I, mak právo zanikne 

9 Ďalšie dôvody zámku po,sterna dané všeobecne zavazným1 právnym, predp1sm1 rne sú 
ustanoveniam, tohto članku dotknuté 

článok3 
Miesto poistenia 

Miestom po1sten1a Je miesto, vymedzené v po1stneJ zmluve adresou alebo katastrálnym 
územím s číslom pa1Cely (pozemku), ak me Je daleJ vo VPP CAR COM, alebo v po1stneJ 
zmluve dojednané mak. 

2 Poistenie sa vzťahuje aJ na iné miesto (náhradné miesto) ako miesto po1stema uvedené 
v poistnej zmluve, pokiaľ poistený na nevyhnutnú dobu premiestni poistené veci 
z dôvodu bezprostredne hroziacej alebo už vzniknutej pmstneJ udalosti Poistenie sa 
na nahradné miesto vzťahuje odo dňa premiestnenia poistených vecí, len ak pmstený 
oznám, po1sťovatelbv1 adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí do 14 
kalendárnych dní od ich premiestnenia 

článok4 
Poistné 

Poistné Je cena za poskytnutú poistnú ochranu zo strany po,stovatela, určená na celú 
poistnú dobu úednoraLové poistné), ktoré uhrádza poistní k v dohodnutých termínoch 

2 Poistné Je stanovené sadzbou z poistných súm, alebo limitov plnenia pre Jednotlivé 
položky predmetov po,stema. Výšku sadzby poistného stanoví poisťovateľ 

3 V po,stneJ zmluve Je možné dohodnút, že po1stník uhradí poistné za poistné obdobie 
v splatkach Pn doJednaní polročného alebo štvrťročného pla terna splátok poistného 
sa účtuJe k poistnému pnrážka, a to 3 % z ročného poistného za plateme v polročných 
splátkach a S % z ročného poistného za platenie v štvrťročných splátkach Ak bolo 
dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že pre nezaplateme Jednej splátky 
poistného môže poisťovateľ žiadať po,stnika o zaplatenie všetkých splátok pmstného 
za celé poistné obdobie, v ktorom mal po1stník splátku poistného zaplat1t, po,stník Je 
povmný na základe takeJto ž1adost1 spiatky po1stneho po1sťovatelov1 zaplatiť 
Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškama 

4. Pn platení poistného prostredníctvom pošty alebo banky Je pre zaplatenie poistného 
rozhodujúci deň pnp1sania platby na účet po,sťovatela 

5 Ak príde v pnebehu poistnej doby k zmene v skutočnostiach, ktoré boh podkladom pn 
uzavieraní po,stneJ zmluvy, Je poisťovateľ opravnený dňom tejto zmeny navrhnúť 
po1stníkov1 úpravu výšky poistného 

článok S 
Všeobecné výluky z poistenia 

Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akeJkolvek povahy spôsobené, vyplývaJúce 
z/zo alebo vzniknuté v príčmneJ súv1slost1 s/so 
a) voinovým1 udalosťami, vyhlásením voJnového stavu alebo výnimočného stavu,

napadnutím alebo činom vonkajšieho nepnatela, nepnatelskeJ akCJe (bez chladu na to, 
č1 bola voJna vypovedaná alebo nie), 

b) revolúciou, povstanim, vzburou, štátnym alebo VOJenským prevratom, občianskou 
voinou, demonštráCJou, zabavením, povmnosťam, uloženými pn obrane štátu (napr
poskytnutím vecných prostnedkov na plnenie úloh obrany štátu), alebo represívnym, 
zásahmi štátnych orgánov, 

c) vnútornými nepokoJml, štrajkom, výlukou, 
d) teronst1ckým čmom; vylúčená Je taktiež škoda spôsobená pn vykonávaní opatrení na 

kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa mak vztahuJúca k teronsllckému čmu Teronst1eký 
čm sa pre učely tohto poistenia rozumie čm zahrňuJUCI ale me obmedzený na použ1t1e 
sily alebo násilia a/alebo Jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konaJúcich samostatne 
alebo v mene alebo v spojení s akoukoľvek organ1zác1ou alebo vladou, vykonaný
z pohtKkých, náboženských, 1deolog1Ckých alebo mých podobných pohnútok, s úmyslom 
ovplyvniť vládu a/alebo zastrašiť obyvatelstvo alebo Jeho časť, 

e) Jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo rádioaktívnou kontam1náC1ou, 
f) znečistením, zamorením, kontammác1ou vrátane presakovania, ak nevznikli v priamej 

súvislosti s poistnou udalosťou s ktorou Je spojená povinnosť po1stovatela poskytnúť 
poistné plnenie v zmysle týchto VPP-CAR-COM, 

g) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo vedomou nedbanlivosťou 
poisteného, Jeho zástupcov, alebo meJ osoby konaJúceJ na podnet poisteného, osoby 
blízkej poistenému alebo osoby ŽIJUCeJ s prnsteným v spoločnej domácnosti, a nesplnením 
povmnost1 zabránema alebo zmiernenia následkov škody, 

h) genet1Ckým1 zmenami organizmov alebo rastlín, 
1) úplným alebo čiastočným zastavením práce, 
bez chladu na akékolvek ďalšie sučasne alebo v akomkolvek časovom slede spolupôsob1ace 
príčiny 

článok6 
Spoluúčasť 

Poistený sa pod1ela na poistnom plnení z každej poistnej udalosti pevne stanovenou 
sumou alebo percentom stanoveným v poistnej zmluve, resp !Ch komb1náC1ou (daleJ 
len „spoluúčast") 

2 Ak sa v prípade poistnej udalosti má uplatniť súčasne viac spoluúčastí, uplatní sa 
maximálne Jedna a to naJvyšš1a spoluúčasť. 
Spoluučasť sa odpočíta od výsledného pmstného plnema 

článok? 
Znalecké konanie 

V prípade poistne) udalosti je možné dohodou( že výška pmstného plnenia po1sťovatela 
bude stanovená v znaleckom konaní. 
Pre znalecké koname platí. 
a) poistený aJ pmsťovateľ vymenuJú svojho znalca do 15 dní od uzavretia dohody

v zmysle ods 1 tohto článku VPP-CAR-COM a o Jeho menovaní bezodkladne 
upovedomia druhú stranu. Znalec nesmie mat voči strane, ktorou bol vymenovoný, 
žiadne obchodné am pracovnoprávne vzťahy, prípadnú námietku proti vymenovaniu 
znalca mus1 druhá strana vzmest pred začat1m Jeho čmnostt, 

b) znalCI vymenovaní obidvom, stranami sa ešte pred začiatkom svoJeJ čmnost, 
dohodnú na osobe tretieho znalca s hlasom rozhoduJúc1m pre pnpad 1eh nezhody, 

c) obaJa znalci vymenovaní zúčastnenym1 stranami spracujú nezav,sle na sebe znalecký 
posudok o sporných otázkach, 

d) tento znalecký posudok odovzdaJú ob1dvaJa znalCI zároveň poistenému aJ
po1sťovatelbV1, v pnpade ex1stenc1e rozporov odovzdá po1sťovatel obidva spracované 
posudky tretiemu znalcov, s hlasom rozhoduJúC1m Tento znalec urobí rozhodnutie 
v sporných otázkach a toto svoJe rozhodnutie ktoré Je závazné pre obe strany, odovzdá 
poistenému aj po1sťovatelbv1, 

e) náklady svojho znalca hradí každá strana, náklady znalca s hlasom rozhoduJúcun 
obidve strany rovnakým dielom. 

3 Uskutočnenym znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a pov1nnost1 poisteného 
a po1sťovatela, upravené právnym, predp1sm1, poistnou zmluvou, zmluvnými 
doJednamam, a VPP-CAR-COM 

článok8 
Povmnost1 porstníka, poisteného 

Pmstník a/alebo poistený Je povmný 
a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v po1stneJ zmluve, v pnpade pla terna pmstného 

prostredníctvom pošty alebo banky dodržiavať zúčtovacie dáta p1e platbu
poistného určené po1stovatelom, 

b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otazky poisťovateľa týkajúce sa
dojednávaného pmstema, 

c) bezodkladne oznámiť po1sťovatelov1 akúkolvek zmenu v nalež1tost1ach, ktoré boh 
podkladom pn uzavieraní po1stneJ zmluvy, navrhnúť zvýšeme alebo zníženie poistnej 
sumy v prípade podstatných zmien miezd alebo cien, pnčom toto zvýšenie alebo 
zníženie nadobúda účinnosť až dňom akceptácie tohto návrhu po1sťovatelom, 

d) dodržiavať ustanovenia všeobecne závaznych pravnych predpisov, techmckych 
nonem, VPP-CAR-COM, zmluvných dojednaní, osobitných zmluvných dojednaní 
a poistnej zmluvy 

e) umožniť po1sťovatelbv1 alebo nfm povereným osobám vstup na miesto po1sten1a 
za účelom posúdenia rozsahu poistného nz1ka, 



f) predlož1t po1sťovateľov1 alebo nlm povereným osobám k nahliadnutiu proJektovu,
požiarno-technickú dokumentáciu, účtovnú dokumentáciu a dokumentáciu
o prevádzke zanadema slúžiaceho k ochrane poisteného majetku,

g) oznámiť po1sťovatelov1, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých polož1ek predmetu
poistenia pre prípad rovnakého poistného rlZlka, alebo pre Jednothvé osobitné nz1ko
u iného po1sťovatela a oznámiť Jeho obchodné meno a výšku poistnej sumy,

h) dba, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať pnmerané opatrema na JeJ odvrátenie, 
hlavne nesmie porušovať povmnost1 smerujúce k odvrátemu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predp1sm1 uložené, alebo ktoré vzal na
seba poistnou zmluvou

2. V pnpade vzniku škody Je poistený povinný·
a) bezodkladne oznám1t vznik škody po1sťovatelov1,
b) bezodkladne oznámiť políc11 vznik škody, ktorá nastala za okolností vzbudzuJúc1ch

podozrenie zo spáchania trestného činu,
c) vykonávať pnmerané opatrenia na zmiernenie následkov škody, a podla možnosti

s1 k tomu vyžiadať pokyny po1stovatela a postupovať v sulade s n1m1,
d) nemeniť bez súhlasu poisťovatela stav vzniknutý škodou, ak to nie Je nevyhnutné

na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so všeobecným
záu1mom,

e) poskytnúť po1sťovatelov1 potrebnu súčinnosť na zistenie príčm a výšky škody, podať
pravdivé vysvetleme o Je) vzrnku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady 
vyžiadané po1sťovatelom,

f) umožniť po1sťovatelbv1 alebo osobám nim povereným, všetky vyšetrovama potrebné 
pre posúdeme nároku na poistné plnenie a Jeho výšku a predložiť k tomu potrebné 
podklady a informácie,

g) zabezpečiť voči mému právo na náhradu vzrnknuteJ škody alebo iné obdobné práva
a uplatniť nárok na náhradu vzrnknuteJ škody voči tomu, kto za škodu zodpoveda, 

h) bezodkladne oznámiť po1stovatelov1 naJdeme poistených veci alebo ich zvyškov
stratených v suv1slost1 s pmstnou udalostou; pn prevzatí týchto veo Je povmný vrát1t 
zodpovedajúcu časť poistného plnenia

3 Ak poistený spôsobí zvýšeme nákladov po1sťovatela tým, že treba rozhoduJuce skutočnosti 
Z1Sťovať opatovne, Je po1stovatel oprávnený požadovať od poisteného náhradu týchto 
zvýšených nákladov do plnej vyšky a poistený ich Je povmný zaplatiť 

článok9 
Doručovanie písomností 

Po1stník a poistený menovite uvedený v poistne) zmluve Je povinný písomne oznam1ť 
po1sťovatelbv1 zmenu sVOJeí adresy bez zbytočného odkladu Poisťovatel zasiela písomnosti 
na poslednú známu adresu po1stníka alebo poisteného Písomnosť po1sťovatela určena 
po1stníkov1 alebo poistenému ( ďalej len „adresát") sa považuje za doručenu dňom prevzatia 
písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel V prípade, 
že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezast1hnut1u adresáta s tým, že s1 JU adresát v príslušnej 
lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenu v posledný deň tejto lehoty, aJ keď sa 
adresat o JeJ uložení nedozvedel V prípade, že Je písomnosť vratená po1sťovatelov1 ako 
nedoručená z dôvodu, že adresáta nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresat neoznámil, 
písomnost sa považuje za doručenú dňom JeJ vraterna po1stovatelbv1 

článok10 
Záverečné ustanoven1a 

1. Od ustanovení týchto VPP-CAR·COM Je možné sa v po,stneJ zmluve odchýl,� ak to me
Je v Jednotlivých ustanoveniach uvedené inak

2. Poistná zmluva pre toto po1sten1e sa nad1 právom Slovenskej republiky. Pre nešerne
sporov, týkaJÚClch sa po,stneJ zmluvy pre toto po1sterne, Je založená právomoc súdov
Slovenskej republiky

3 VPP-CAR-COM nadobúdajú úč1nnost 1 5.2012 

Oddiel 1 - Po1steme majetku 

článok 11 
Predmet po1sten1a 

Predmetom po1sten1a Je v po1stne1 zmluve uvedená budovaná stavba (novostavba, 
zmena alebo techmcké zhodnoterne ex1stu1úceJ stavby) vrátane 1e1 techrnckého vybavema 
a matenalu skladovaneho alebo prepravovaného na mieste po,stema, ktorý ma byť 
použitý na stavbu 

2. Akje to v po1stne1 zmluve doJednané, po1steme sa vzťahu Je aJ na
a) stavebné stroJe, stroiove zanaderna,
b) zanademe staveniska,
c) maJetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného 

v po1stneJ zmluve nachádzaJúc1 sa v mieste po1stema.
Predmetom po,stema Je aJ cudzí majetok, ktorý poistený užíva alebo ho prevzal na 
základe zmluvy o dielo alebo 1neJ písomnej zmluvy 

3 Ak je to v poistnej zmluve dojednané, po1sten1e sa vzťahu Je aJ na: 
a) naklady na odpratanie zvyškov po1steneJ veci poškodenej alebo zmčeneJ poistnou

udalosťou, vratane strhnut1a stojacich častí, odvoz ruín a inych zvyškov k najbhžšeJ
skladke a za ich uložeme alebo zmčen1e,

b) mzdové zvýhodnenia vyplatené za nadčasovú pracu, prácu v noc,, prácu vo sv,atok,
c) expresné príplatky, letecke dodávky náhradných dielov, 
d) cestovné náklady techmkov a expertov suv1s1ace s poistnou udalosťou

článok 12 
Poistné nziká 

1. Po1sten1e sa vzťahuje na fyzické poškodeme alebo zmčeme poistených vecí ( daleJ len
„škoda") spôsobené náhodnou škodovou udalostou, ktora nastala počas trvania po1stema 
v mieste pmstema a ktorá nie Je v týchto VPP-CAR-COM, v zmluvných dojednaniach,
osobitných zmluvnych doJednamach alebo v poistnej zmluve vylúčená

2 Po1sterne sa vzťahuje na predmet po,stema tiež vtedy, ak bol stratený v príč,nneJ súv1slost1 
s nahodnou udalosťou uvedenou v ods 1 tohto článku, za ktorú vzmklo poistenému 
pravo na poistné plneme. 

článok 13 
Osobitné výluky z poistenia 

Vylúčené predmety 

Poistenie sa nevztahuJe na 
a) motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, prípadne iné zanadema schopné pohybu

v atmosfére,
b) porasty a rastlmy,
c) obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy,
d) výstavné modely, vzory, prototypy,
e) písomnosti, 'lýkresy, hstmy, účty, doklady o dlhoch, dokumenty,
f) pemaze, hstmné cenné papiere, cemny, drahé kovy, klenoty a mé cennosti,
g) veci osob1tneJ kultúrnej a histonckeJ hodnoty, umelecké diela a zbierky,
h) umknuté med1á a energie,
1) ručné náradie
Pn poistených stavebnych strojoch sa po1steme nevzťahuje na
a) pracovné médiá (palivá, ma21Va, chladiace zmes,, katalyzátory a pod.),
b) akumulátorové baténe alebo články,
c) časti, ktoré sa vym1eňaJú pre opotrebeme alebo starnutie, alebo časti strojov, ktoré

sa vym1eňaJú pn zmene pracovného úkonu (napr ventily, čeluste drvičov, výmurovky, 
vymemtelné nástroje, dopravné pásy, dielce z gumy, skla alebo porcelánu, zdroje 
svetla, pásky, remene, reťaze, laná, vrtáky, frézy, formy, nože a pod ) 

ak súčasne nedošlo z teJ 1steJ príčmy aJ k mému poškodemu po1steneJ vec,, za ktore Je 
poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie. 

Vylúčené nz1ká 

3 Po1steme v zmysle týchto VPP-CAR·COM sa nevzťahuje na škody spôsobené 
a) na častiach stavby chybou matPr1alu a/alebo chybne vykonanou prácou,
b) na po1steneJ veci pnrodzeným opotrebením, dlhodobým vplyvom prevadzky,

alebo trvalým vplyvom chemických, b10Jog1ckých, fyzikálnych a atmosfenckých
procesov (korozia, erózia, ox1dác1a, opotrebovanie, vlhnut1e, zvetrávame, usadzovanie 
minerálneho povlaku, a pod ),

c) na poistenej veci únavou matemílu, dlhodobým skladovaním, zhoršením stavu 
spôsobeným nepoužívaním,

d) na stavebných strojoch, strojových zanadernach a zanadení stavemska v dôsledku
vnútorného mechamckého alebo elektnckého poškodenia, poruchy alebo zlyhania
bez vonkaJšeJ pnčmy,

e) zmrznutím chladiacej zmesi alebo ineJ kvapaliny, chybným mazaním alebo
nedostatkom oleJa č1 chlad1aceJ zmes,

Ak však vzrnkne následkom nz1ka uvedeneho v čl 13, ods 3 VPP-CAR-COM následná 
íyz1cka škoda na potsteneJ veci, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto vzmknutu 
následnú škodu, pok1al tato me Je z po1stema vylúčená 

4. Pmsteme v zmysle týchto VPP-CAR-COM sa nevzťahuje na škody na poistenej veci 
a) v dôsledku chyby projektu,
b) spôsobené stratou, okrem prípadu uvedeného v čl 12, ods. 2 VPP-CAR-COM,
c) spôsobené zistením rozdielov pn mventúre alebo audite,
d) ktoré neobmedzia JeJ funkčnost,
e) bežnými atmosfenckým1 podm1enkam1, s ktorym1 Je potrebné podla ročného

obdobia a miestnych pomerov poč1ta�
f) spôsobené chybami, ktoré boh zistené v pnebehu reahzac1e stavebných prác pred

vznikom škody, a ktoré boh, alebo mohh byť poistenému alebo Jeho zástupcom
známe a neboli mm1 odstránené,

5 P01steme sa nevzťahuje na škody alebo chyby na cudzom maietku, za ktoré zodpoveda 
1Ch vlastník na základe zákona alebo zmluvy. 

6. Poistenému nevzrnkne právo na poistné plnenie za nematenálnu škodu akéhokolvek 
druhu, vrátane ušlého mku, zvýšených nákladov na výrobu, pokut, mánk, strát 
vzmknutých z omeškarna, nedodržarnm dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo
kontraktu

7 Po1sterne sa nevzťahuje na škody alebo naklady akeJkolvek povahy spôsobené, 
vyplývaJúce z/zo alebo vzniknuté v pnčmneJ súv1slost1 s/so vadou, ktoru mala po1stena 
vec už v dobe uzatvorerna po1sterna, a ktorá bola alebo mohla byť známa prnstenému, 
Jeho splnomocnencom alebo zástupcom bez ohladu na to, č1 bola známa po1sťovatelbv1 

8 Ustanovenia o výlukách uvedené v čl 5 VPP-CAR-COM nie sú ustanovernam1 tohto 
článkt1 dotknuté 

článok14 
Poistná hodnota, poistná suma 

Po1stna hodnota Je hodnota po1steneJ veci v danom čase a mieste Poistnou hodnotou 
Je. 
a) pre budovanú stavbu plná hodnota nákladov, ktoré súv1s1a s realizáciou stavby, vratane 

všetkého materiálu, miezd, prepravného, ciel, poplatkov a materiálu alebo vecí,
dodaných mvestorom,

b) pre stavebné stroje, stroJove zanaderna, zanaderne stavemska a ma Je tok vo vlastníctve, 
v užívaní, v opatrovam alebo v správe poisteného, uvedeného v po1stneJ zmluve
nová hodnota poistene) veci

2. Poistná suma Je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hrarncou
poistného plnenia za poistnú dobu. Poistná suma sa stanoví pre Jednotlivé položky
predmetov po1stema uvedené v po1stneJ zmluve a mala by zodpovedať ich po1stneJ
hodnote Poistnu sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednost po1stník.

3. Pokiaľ rne Je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajúcu poistne) hodnote alebo
v prípadoch stanovených po1stovatelbm, pre predmety uvedené v čl 11 ods 2 
VPP-CAR-COM môže byt dojednané po1steme na prvé nz1ko, kde po1stník stanoví
poistnú sumu pre položky predmetov po1sterna Takto stanovená po1stna suma Je hornou 
hrarncou poistného plnema po1sťovatela zo všetkych poistných udalosti, ktoré nastali 
počas po1stneJ doby Skutočnost, že pre Jednotlivé položky Je dojednané po1sterne na
prve nz1ko, musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve 

článok 15 
Plnenie poisťovateľa 

Právo poisteného na plneme po1sťovatela (poistné plnerne) vzrnkne, ak nastala po1stna 
udalost 

2 Poistnou udalosťou Je akákolvek náhodná škodová udalosť, s ktorou Je podla poistnej 
zmluvy spojená povmnosť po1sťovatela poskytnúť poistné plnerne. 



3 Ak dôJde v dôsledku prnstneJ udalosti k poškodeniu prnsteneJ veci, uhrad1 po1stovateľ 
primerané a hospodarne náklady na JeJ opravu zvyčajné v dobe a v mieste vzniku 
po1stneJ udalosti 
Ak náklady na opravu sa rovnaJú alebo prevyšujú časovú hodnotu poistene) veci 
bezprostredne pred poistnou udalostou, poistená vec sa bude považovať za zničenú 

4 Ak dôjde v dôsledku po1stneJ udalosti k zničeniu poistene) veci, uhrad1 po1stovatel 
náklady na znovunadobudnutie veci, naiv1ac však časovú hodnotu po1stene1 veci v čase 
bezprostredne pred vznikom poistne) udalosti 

S V prípade poistnej udalosti uhradí poisťovateľ náklady v zmysle ods. 3 a 4 tohto článku 
VPP-CAR-COM do výšky 
a) príslušne) hodnoty veci stanovene) podla čl 14, ods. 1 VPP-CAR-COM ku dňu vzniku 

po1stneJ udalosti, 
b) poistnú sumu, alebo 
c) hm1t poistného plnenia. 
Rozhodujúca Je nižšia z uvedených sum. 

6 Pokiaľ došlo k poškodernu alebo zrnčernu poisteného stavebného stroJa, za ktoré Je 
po1sťovateľpov1nný poskytnúť poistné plnenie, poskytne po1sťovateľpo1stné plnenie aJ 
za veci uvedené v čl 13, ods 2 týchto VPP-CAR-COM poškodené alebo zničené v príônneJ 
suv1slost1 s poistnou udalostou v časovej hodnote 

7 Po1stovateľ uhrad1 náklady na provizórnu opravu len v prípade, ak tieto náklady sú 
súčasťou celkových nakladov na opravu a nezvyšujú celkové plnenie po1sťovatela, ak 
nerozhodne poisťovateľ mak 

8 Prnsťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky prnstné udalosti, ktoré nastali v priebehu 
po1stneJ doby, maximálne vo výške 
a) po1stneJ sumy stanovenej v poistnej zmluve pre príslušnú položku predmetu poistenia, 

alebo 
b) súhrnného hm1tu poistného plnenia, dojednaného v poistnej zmluve pre príslušnú 

položku predmetu po1sten1a 
Pre určenie vyšky poistného plmnen1a Je rozhoduJúca nižšia z uvedených súm 

9 Náklady na akékolvek zmeny, dodatky a/alebo vylepšenia nie sú poisťovatelbm hradené 
1 O Poisťovateľ po,kytne poistné plnenie len potom, čo mu boh predložené potrebne učty 

a doklady preukazuJúce, že bola vykonaná oprava poškodenej pmsteneJ veci alebo že 
bola vykonaná vymena zmčeneJ poistenej veci . 

11 Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávaJú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota 
sa odpoč1tava od vyšky škody 

12 Po vzniku poistne) udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú položku predmetu 
poistenia o výšku vyplateného poistného plne111a Výška poistnej sumy môže byť 
na návrh po1stníka pri doplatení poistného upravená Toto dojednanie nemá vplyv 
na podpmsteme 

13 Poisťovateľ uhrad1 primerané a hospodárne náklady zvyčaJné v mieste vzniku po1stneJ 
udalosti v príčinnej súv1slost1 s hroziacou alebo vzniknutou poistnou udalosťou 
na opatrenia vykonané poisteným na odvráteme vzniku bezprostredne hroz1aceJ 
škody alebo na zmiernenie nasledkov škody, vratane opatrení neúspešných, ak boh 
primerané okolnostiam Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením za 
poškodené vec, Je obmedzená poistnou sumou, alebo súhrnným limitom prnstneho 
plnenia (ak Je v po1stneJ zmluve dohodnutý) pre Jednotlivé poistené vec,, alebo súbor 
vecí Ak boh tieto opatrenia vykonané na pokyn po1sťovatela, sú hradené aJ nad dojednanú 
poistnú sumu Naklady na zásah has1fov alebo mých osôb, ktoré sú povmné zasiahnuť 
vo vereinom záuJme, poisťovateľ nehradí 

14 Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jeJ pričinou Je skutočnosť, ktorú pre 
vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol z1st1ť pri dojednávaní po1stema 
a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, Je oprávnený poistné plnenie 
škody z po1stneJ zmluvy odmietnuť. Odmietnutím poistného plnema podla tohto odseku 
poistenie zanikne 

15 Po1sťovatel Je oprávnený poistné plnenie pnmerane znížiť alebo zamietnuť v prípade 
porušenia povinností uvedených vo VPP-CAR-COM, zmluvných dojednaniach alebo 
po1stneJ zmluve, pokiaľ takéto porušenie povinností malo podstatný vplyv na vznik 
po1stne1 udalosti alebo rozsah následkov po1stneJ udalosti. 

16 Ak poistený uvedie po1sťovatela úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach tyka1úc1ch 
sa vzmku na roku na poistné plnenie alebo Jeho výšky, nie Je poisťovateľ povinný poskytnúť 
poistne plneme z poistne) udalosti 

17 Poistné plneme Je splatné do 15 dni, len čo poisťovateľ skončil vyšetrovanie nutné na 
z1sten1e rozsahu svoJej povmnost1 plniť Ak nemôže byť vyšetrovanie ukončené do 30 
dnf po tom, ako sa prnsťovateľdozvedel o vzniku poistne) udalosti, poskytne poistenému 
na Jeho ž1adost pnmeraný preddavok 

18 Po1sťovatel poskytne poistné plnenie v mene platneJ na územ1 Slovenskej republiky Pri 
prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychadza 
poisťovateľ z kurzu Európske) centrálnej banky Slovenska ku dňu vzniku po1stneJ udalosti 

19 Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedaiucu dlžnému 
po1stnemu 

článok 16 
Podpo1steme 

Ak Je v dobe vzniku prnstneJ udalosti poistná suma Jednotlivej položky predmetu poistenia 
n1žš1a ako Jej po1stna hodnota, poskytne po1sťovatel poistné plnenie, ktoré Je k výške 
škody v rovnakom pomere ako poistná suma k po1stneJ hodnote Toto ustanoverne platí 
pre každý predmet a každú položku osobitne. 

2. V prípade d0Jednan1a poistenia na prvé riziko podla čl 14, ods 3 VPP-CAR-COM sa
ustanovenie ods 1 tohto článku neuplatňuje, 

článok 17 
Výklad pojmov 

Pre účely Oddielu I tohto po1sterna sa rozumie pod poJmom 
časová hodnota po1steneJ vec, hodnota, ktorú Je nutné vynaložiť na znovunadobudnutie 

noveJ veci, znížená o zodpovedaJúcu mieru JeJ opotrebovania alebo iného znehodnoterna, 
elektrické poškodenie alebo zničeme fyzické poškoderne alebo zničenie po1steneJ veci 
pôsobením elektnckého prúdu (napr skrat, prepat1e, vada 120lác1e, korona, výboj, 
oblúk, preskok), vedúce k strate JeJ funkčnosti alebo k strate funkčnostljeJ prvkov, 
mechamcké poškodeme alebo zničenie fyzické poškodenie olebo zmčen1e poistenej 
veci napr. lomom, trhlinou, deformáciou, zadrením, uvolnením, netesnosťou, upchatím, 
vytavením, stratou funkčnych parametrov, 
motorové vo21dlo akýkolvek pozemný dopravný prostriedok poháňaný vlastným motorom 
(vrátane prípojného vozidla a akéhokolvek zariadenia na nich pripevneného) ktorý Je 
vyrobený alebo schválený na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách 
a podlieha prihláseniu do ev1denc1e voz1d1el, 
náhodná škodová udalosť taká udalosť, pri ktoreJ vznikne na predmete po1stema 
škoda, ktorá nastane v mieste prnstenia počas trvania poistenia náhle a nečakane, 1de 
o udalosť, o ktoreJ v čase dojednania poistne) zmluvy poisťovateľ a poistený 
predpokladajú, že rnôže nastat, avšak rne Je isté, t1 nastane, a kedy nastane, 
následná fyzická škoda fyzická škoda na poistenej vec,, za ktorú vznikne poistenému 
právo na poistné plnenie, ktorá vznikla ako bezprostredne pnamy následok fyzickej 
škody na meJ po1steneJ veci, alebo Jej čast,, alebo meJ časti poškodenej po1steneJ veci, 
oprava uvedenie veci do takého prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná 
vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre tak, ako v čase bezprostredne 
pred poistnou udalosťou 
Za náklady za opravu sa nepovažujú 
a) náklady na rev121e, udržby a ostatné opatrenia, ktoré Je nutné vynakladať aJ bez 

po1stneJ udalosti, 
b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré poistený vykonal nad 

rámet opravy stavu pred poistnou udalosťou, 
c) náklady na práce a matenál, ktoré me sú vynaložené na poistenom stro11, napr. 

prispôsobením poisteného stroJa do výrobneJ linky, 
poškodenie veci taká zmena stavu veci, alebo Je) časti, ktorá obmedzuje, alebo vylučuje Jej 
funkčnosť a použiteľnosť na pôvodný účel, pokiaľ ie možné vec opravou uviesť do 
pôvodného prevádzkyschopneho stavu, 
ručné náradie akékolvek náradie so samostatným techmcko-ekonom,ckým určením, 
vrátane náradia mechanicky, alebo elektncky pohaňaného (napnklad ručné vftačky, 
brúsky, p1lky, hoblíky, búracie kladivá, lopaty, krompáče a pod ), 
strata zánik možnosti poisteného hmotne d1sponovat poistenou vecou alebo Jej 
časťou, a to aJ v prípade, ak Je výsledkom konarna meJ osoby (napr krádež); za stratu sa 
tiež považuje zárnk možnosti faktického ovládarna poistenej veci alebo JeJ časti (zárnk 
detenc1e), 
zástupca poisteného jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril poistené ve" 
alebo osoby poverené strážou m1e,ta poistenia, 
zmčeme veci taká zmena stavu veci, ktorú nie Je možné odstrániť opravou, a preto vec 
už me Je možné používoť na pôvodný účel; za zrnčenie veci sa nepovažuje strata, 
znovunadobudnutie vec, primerané a hospodárne obstaranie veci rovnakého druhu, 
kvality a výkonu, vratane nákladov súv1s1ac1ch s JeJ obstaraním 



Allianz (ill) 
Slovenská poístbvňa 

Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 

v súlade s § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

Upozornenie: Tento formulár obsahuje informácie súvisiace 
s uzatvorenfm poistnej zmluvy podla zákona č. 39/2015 Z. z. 
o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pn
pochopenf povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov
a strát súvisiacich s poistným produktom. Formulár neobsahuje
úplný rozsah práv a povinností, ktorý potenciálnemu klientovi
vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné
povinnosti ustanovené všeobecne závaznými právnymi
predpismi pri predaji alebo sprostredkovanf poistných
produktov.

1. Informácie o poisťovatelbvi a kontaktné údaje
Obchodné meno a právna forma: Allianz - Slovenská poisťovňa,
a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo po1sťovatela: Slovenská
republika
Sídlo: Dostojevského rad 4, 815 7 4 Bratislava 1
Telefónne číslo: 0800 122 222
E-mailová adresa: allianzsp@allianzsp.sk
Webové sídlo: www.allianzsp sk

2. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné
podmienky

2.1 Názov poistného produktu 
POISTENIE PODNIKATEĽOV 

Poistenie sa riadi: 
• Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku
právnických a podnikajúc1ch fyzických osôb zo dňa 1.5.2012
(VPP-M)
• Zmluvnými dojednaniam1 pre poistenie majetku zo dňa
1.1.2015 (ZD-M)
• Zmluvnými dojednaniami pre poistenie právnických
a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky
zo dňa 1.1.2015 (ZD-PP)
• Zmluvnými dojednaniami pre poistenie právnických
a podnikajúc1ch fyzických osôb pre prípad strojného prerušenia
prevádzky zo dňa 1.1.2015 (ZD-PP-SE)
• Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie strojov
a elektroniky právnických a podnikajúc1ch fyzických osôb zo dňa
1.5.2012 (VPP-SE)
• Zmluvnými dojednaniam1 pre poistenie strojov a elektroniky
zo dňa
1.1.2015 (ZO-SE)
• Všeobecnými po1stným1 podm1enkam1 pre poistenie majetku
právnických a podnikajúcich fyzických osôb počas prepravy zo
dňa 1.5.2012 (VPP-N)
• Zmluvnými dojednaniami pre poistenie nákladu zo dňa
1.1.2015 (ZD-N)
• Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými
a podnikajúcim1 fyzickými osobami zo dňa 11.3.2007 (VPP-Z)
• Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za
škodu zo dňa 1.1.2015 (ZD-Z)

• Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie
zodpovednosti za environmentálnu škodu zo dňa 15.4.2008
(VPP-EZ)
• Zmluvným, dojednan1ami pre poistenie zodpovednosti za
environmentálnu škodu zo dňa 1.1.2015 (ZD-EZ)
• Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie
zodpovednosti za škodu cestného dopravcu zo dňa 09.09.2009
(VPP-D)
• Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za
škodu cestného dopravcu zo dňa 1.1.2015 (ZD-D)
• Všeobecnými po1stným1 podmienkami pre poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti zo dňa 1. 1 .201 O (VPP-L)
• Všeobecnými poistnými podmienkami pre po1sten1e
zodpovednosti za škodu spôsobenú pn výkone profesie zo dňa
10.07.2009 (VPP-P)
• Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú pn poskytovaní služieb
informačných technológií zo dňa 01.02.2010 (VPP-IT)
• Všeobecnými po1stným1 podmienkami pre stavebné poistenie
proti všetkým rizikám zo dňa 1.5.2012 (VPP-CAR-COM)
• Zmluvnými dojednaniami pre stavebné poistenie proti
všetkým rizikám zo dňa 1.1.2015 (ZD-CAR-COM)
• Zmluvnými dojednaniami pre poistenie bytových domov zo
dňa 1.1.2015 (ZD-BD) 
• Zmluvnými d0Jednan1am1 pre poistenie vozidiel autosalónov
proti všetkým rizikám zo dňa 1.1.2015 (ZD-A)
• Všeobecnými poistným'i podmienkami pre poistenie
podnikateľov pre prípad škôd na plodinách (VPP- PL)
• Zmluvnými dojednaniam1 pre prípad poškodenia alebo
zničenia plodín ladovcom
• Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo
zničenia plodín požiarom
• Zmluvnými doJednaniami pre prípad poškodenia alebo
zničenia plodín vybranými živelnými rizikami
• Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo
zničenia plodín ľadovcom a vybranými živelnými rizikami
• Zmluvnými d0Jednaniam1 pre prípad poškodenia alebo
zničenia cukrovej repy vybranými nzikam1 - poistenie úrody
• Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo
zničenia cukrovej repy vybranými rizikami- poistenie nákladov
• Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo
zničenia viniča hroznorodého mrazom
• Všeobecnými poistnými podm'ienkam1 pre poistenie
podnikatelov pre prípad škôd na hospodárskych zvieratách
(VPP-HZ)
• Zmluvnými dojednaniami pre prípad nákazy hospodárskych
zvierat
• Zmluvnými d0Jednan1ami pre prípad nákazy hydiny
• Zmluvnými doJednarnami pre prípad jednotlivých škôd na
zvieratách
• Zmluvnými dojednan1am1 pre prípad jednotlivých škôd na
plemenných zvieratách
• Doložkami a dokumentmi uvedenými v Návrhu poistnej
zmluvy

mailto:allianzsp@allianzsp.sk


2.2 Popis poistného produktu 

Poistné riziká 
Poistenie sa vzťahuje na tie druhy poisterna a poistné riziká, 
ktoré s1 po1stník zvolí. Po1stník má možnosť volby 
z nasledovných druhov poistenia a poistných rizík: 
2.2.1. Poistenie budov 
• požiar (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla) - čl. 3 VPP-M
• víchnca (víchnca alebo krupob1t1e) - čl. 4 VPP-M
• živel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína
a ťarcha snehu) - čl. 5 VPP-M
• voda (škoda spôsobená v dôsledku úniku vody, kvapaliny
v dôsledku poruchy alebo chybnej obsluhy vodovodného
zanadenia) - čl. 6 VPP-M
• krádež (krádež, lúpež, vandalizmus) - čl. 7 VPP-M
• ostatné (náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov) -
čl. 8 VPP-M
• sklo - čl. 9 VPP-M
2.2.2. Poistenie hnutelhých vecí
• požiar (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla) - čl 3 VPP-M 
• víchnca (víchnca alebo krupobitie)- čl. 4 VPP-M
• živel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína
a ťarcha snehu) - čl. 5 VPP-M
• voda (škoda spôsobená v dôsledku úrnku vody, kvapaliny
v dôsledku poruchy alebo chybnej obsluhy vodovodného
zanaderna) - čl. 6 VPP-M
• krádež (krádež, lúpež, vandalizmus)- čl. 7 VPP-M
• ostatné (náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov) -
čl. 8 VPP-M
• sklo - čl. 9 VPP-M
2.2.3. Poistenie prerušenia prevádzky
• riziká sú voliteľné v nadvaznosti na poistenie budov,
hnutelných vecí alebo lom stroJov (čl. 3 VPP-SE)
2.2.4. Poistenie strojov a elektroniky
• lom strojov - čl. 3 VPP-SE
2.2.5. Poistenie nákladu
• základné riziko (dopravná nehoda, požiar, výbuch, úder
blesku, víchrica, krupob1t1e, povodeň, záplava, zemetrasenie,
výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína) - čl. 3 VPP-N
• rozšírené riziko (základné riziko, krádež vlámaním do vozidla,
krádež vozidla, lúpež) - čl. 4 VPP-N
2.2.6. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
• zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-Z a čl. 3 ods. 1, 2
ZO-Z
2.2. 7. Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
• zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-D
2.2.8. Poistenie profes1jneJ zodpovednosti za škodu - lekári
• zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-L
2.2.9. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
ekonomické, právne profesie
• zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-P
2.2.1 O. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu - IT
• zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-IT
2.2.11. Stavebné poistenie
• všetky riziká v zmysle čl. 12 VPP-CAR-COM
• v zmysle čl. 3 VPP-Z a čl. 1 O ods. 1, 2 ZD-CAR
2.2.12. Poistenie bytových domov
• požiar (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla) - čl. 3 VPP-M
• víchrica (víchnca alebo krupob1t1e) - čl. 4 VPP-M
• živel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína
a ťarcha snehu) - čl. 5 VPP-M
• voda (škoda spôsobená v dôsledku úmku vody, kvapaliny
v dôsledku poruchy alebo chybnej obsluhy vodovodného
zariaderna)- čl. 6 VPP-M
• krádež (krádež, lúpež, vandalizmus)- čl. 7 VPP-M

• ostatné (náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov) -
čl. 8 VPP-M
• rozb1t1e skla - čl. 9 VPP-M
• v zmysle čl. 3 VPP-Z a čl. 1 O ZD-BD
2.2.13. Poistenie vozidiel autosalónov
• havária - čl. 2 ZD-A
• živel - čl 2 ZD-A
• krádež - čl. 2 ZD-A
2.2.14. Poistenie pre prípad škôd na plodinách Je možné
dojednať pre Jednotlivé nebezpečenstvá, resp. ich skupiny
uvedené v článkoch 2 -4 VPP-PL.
Poistenie sa vždy vzťahuje len na jednotlivé nebezpečenstvá
príp. skupiny nebezpečenstiev, ktorých poistenie je v zmluve
výslovne dojednané.
2.2.15. Poistenie hospodárskych zvierat je možné dojednať
ako:
• Poisteme pre prípad nákazy hospodárskych zvierat
• Poistenie pre prípad nákazy hydiny
• Poistenie pre prípad jednotlivých škôd
• Po1sterne pre prípad Jednotlivých škôd na plemenných
zvieratách
2.2.16. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
• zodpovednosť za škodu - čl. 3 VPP-EZ a čl. 4 VPP-EZ, čl. 3
ZD-EZ

Výhody poistného produktu 
• možnosť dojednať v Jednej poistnej zmluve viacero druhov
poistenia
• v každom druhu poistenia Je možné zohladrnť individuálne
požiadavky poisteného
• niektoré pnpo1sten1a poskytované bezplatne
• možnosť nahlasovania poistnej udalosti cez telefón alebo
internet
• obchodná zlava a bonus zohladňuje komplexnosť poistenia,
• techrncké zľavy v závislosti od prístupu poisteného
k minimalizácii nzika.

2.3 Poistné plnenie 
Všeobecná charakteristika poistného plnenia a spôsob 
určenia 
výšky poistného plnenia: 
2.3.1. Poistenie budov - čl. 16 VPP-M 
2.3.2. Poisterne hnutelhých vecí - čl. 16 VPP-M 
2.3.3. Poisterne prerušenia prevádzky - čl. 16 VPP-M, čl.7 ZD-PP 
a čl. 7 ZD-PP-SE 
2.3.4. Poisterne stroJov a elektroniky - čl. 9 VPP-SE 
2.3 5. Po1sterne nákladu - čl. 11 VPP-N 
2.3.6. Po1sterne prevádzkovej zodpovednosti za škodu - čl. 5 
VPP-Z 
2.3.7. Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu -
čl. 5 VPP-D 
2.3.8. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu - lekári - čl. 5 
VPP-L 
2.3.9. Poistenie profes1JneJ zodpovednosti za škodu -
ekonomické, právne profesie - čl. 5 VPP-P 
2.3.1 O. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu - 1T - čl. 5 
VPP·IT 
2.3.11. Stavebné po1sten1e - čl. 15 VPP-CAR-COM 
2.3.12. Poistenie bytových domov - čl. 16 VPP-M a čl. 8 ZD-BD 
2.3.13. Poisterne vozidiel autosalónov - čl. 16 VPP-M a čl. 4 ZD-A 
2.3.14. Poistenie plodín - čl. 15 VPP-PL 
2.3.15. Poistenie hospodárskych zvierat- čl.17 VPP-HZ 
2.3.16. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu -
čl. 7 VPP-EZ 



' ' 

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovatelbvi povinnosť 
poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený 
poistné plnenie znížiť 
Poisťovateľ v prípadoch uvedených vo VPP nie Je povmný 
poskytnúť poistné plnenie (výluky z poistenia): 
2.3.17. Poistenie budov - čl. 1 O, 11 a články poistných nzík VPP
M 
2.3 18. Po1stenre hnuteľných vecí - čl 1 O, 11 a články poistných 
rizík VPP-M 
2.3.19. Poistenie prerušenra prevádzky - čl. 1 O, 11 a články 
poistných nzík VPP-M čl. 4 ZD-PP a čl. 4 ZD-PP-SE 
2.3.20. Poistenie strojov a elektronrky - čl. 4 VPP-SE 
2.3 21. Po1sten1e nákladu - čl. 6 VPP-N 
2.3.22. Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu - čl. 4 
VPP-Z , čl. 3 ods. 5 a čl. 4 ZD-Z 
2.3.23. Poistenre zodpovedností za škodu cestného dopravcu -
čl. 4 VPP-D 
2 3.24 Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári - čl. 4 VPP-L 
2.3.25. Poistenie zodpovednosti za škodu - profesie - čl. 4 VPP-P 
2 3.26. Poistenre profesijnej zodpovednosti za škodu - IT - čl. 4 
VPP-IT 
2.3.27. Stavebné poistenie - čl. 5 a čl 13 VPP-CAR-COM 
2.3.28. Po1sten1e bytových domov - čl. 1 O, 11 a články poistných 
rizíkVPP-M 
2.3.29. Poistenie vozidiel autosalónov - čl. 1 O, 11 a články 
poistných rrzík VPP-M 
2.3.30. Poistenie plodín - čl. 5 VPP-PL 
2.3.31. Poistenie hospodárskych zvierat- čl. 2 -7 VPP-HZ 
2.3.32. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu -
čl. 6 VPP-EZ, čl. 3 ZD-EZ 

2.4 Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho 
splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného 

Spôsob určenia a platenia poistného 
Výšku poistného stanovuje poisťovateľ v závislosti od rozsahu 
poistenia a limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej 
zmluve. Poistné je možné platiť bankovým prevodom alebo 
prostredníctvom poštového peňažného poukazu Slovenskej 
pošty, a. s. 

Splatnosť poistného 
Poistné je splatné v prvý deň poistného obdobia, ak nie je 
dojednané inak. Pri dojednaní poistenia na dobu určitú (kratšiu 
ako jeden rok) Je celé poistné splatné v deň jeho dojednania, ak 
nie je dojednané mak. 

Dôsledky nezaplatenia poistného 
Poistenie zanrkne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo 
jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo 
dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie 
poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa 
doručenia výzvy poisťovatela na Jeho zaplatenie, ak nebolo 
poistné zaplatené pred doručením teJto výzvy. Výzva 
poisťovatela obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak 
nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť 
poistného. Poisťovateľ má nárok na poistné za dobu do zániku 
poistenia, ak nie Je do Jedna né mak. 

2.5 Spôsoby zániku poistnej zmluvy 
Poistná zmluva/poistenre môže zaniknúť: 
- výpoveďou po vzniku škodovej udalosti,
- nezaplatením poistného,
- zánikom poisteného,
- výpovedou ku koncu poistného obdobia,
- písomnou dohodou zmluvných strán,
- z iných dôvodov v zmysle príslušných VPP.
Bližšie 1nformác1e k Jednotlivým zánikom poistnej zmluvy
a po1stenra sú uvedené v § 800 až 804 zákona č. 40/1964 Zb.,
Občiansky zákonník v platnom znení a vo YPP.

2.6 Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré 
umožňujú poisťovatelovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy 
podla platných právnych predpisov bez súhlasu druhej 
zmluvnej strany 
2.6.1 Poistenie budov - čl. 4 ZD-M umožňuje v prípade 
dojednania poistenia na novú hodnotu automaticky aktualizovať 
poistnú sumu budov pre ďalšie poistné obdobie o hodnotu 
indexu stavebných prác a materiálov. 
2.6 2 Po1stenre hnutelhých vecí - čl. 4 ZD-M umožňuje v prípade 
doJednanra poistenia na novú hodnotu automaticky aktualizovať 
poistnú sumu výrobných a prevádzkových zarradení a cudzích 
vecí pre dalš1e poistné obdobie o hodnotu indexu 
spotreb1telských cien. 

3. Iné dôležité informácie
3.1 Spôsob vybavovania sťažností
Po1sťovateľ prrJíma sťažnosti proti Jeho postupu podané
ústne alebo písomne. Sťažnosť môže sťažovateľ podať
telefonicky na čísle 0800 122 222, cez internet na
https:/ /www.alhanzsp.sk/1nformuJte-nas, osobne na pobočke
po1sťovatela alebo u fmančného agenta, zaslať e-mailom na 
dialog@allianzsp.sk alebo poštou na adresu sídla po1sťovatela.

3.2 Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré 
platia pre poistnú zmluvu 
Na poistnú zmluvu sa vzťahujú právne predpisy platné na území 
Slovenskej republiky. 
Daňové povinnosti vzťahujúce sa na poistnú zmluvu sú 
upravené všeobecne závazným právnym predpisom platným na 
území Slovenskej republiky, ktorým Je zákon č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento zákon
taktiež ustanovuje, ktoré plnenia z poistenia sú oslobodené od
dane z príjmov, ako aj odpočítatelhé položky, resp. 1né
odpočítatelhé položky, resp. iné daňové náležitosti týkajúce sa
poistenia.

3,3 Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom 
stave 
poisťovatela 
Správa o finančnom stave po1sťovatela sa zverejňuje na 
webovom sídle poisťovatela. 
Táto 1nformác1a o podmienkach uzavretia prnstneJ zmluvy bola 
schválená dňa 31.12.2015 a je zverejnená na webovom sídle 
poisťovate!a www alhanzsp.sk/pp kpp. 

Tento formulár s účinnosťou od 1.1.2016 nahrádza Informáciu 
o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy schválenú od
1.1.2015.

https://www.allianzsp.sk/informujte-nas
mailto:dialog@allianzsp.sk


Allianz (ill) 
Slovenská poistovňa 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s 

Ústredie 

Dátum: 10.08. 2017 
Kontakt: RESPECT Slovakia s.r.o. , Tibor Hrbán 

Tel: 

Vec: Výmer poistného k poistnej zmluve9870086116 

í 

AVA-stav , s.r.o. 
Puškinova 700//90 

L Galanta 92401 

1 

_J 

V zmysle po1stneJ zmluvy poistenia podnikateľov, zasielame údaje pre úhradu poistného bankovým prevodom. 

Poistné: 3161,48 EUR za obdobie od 15.08.2017 do31.12.2017 

Na úhradu poistného môžete použiť predtlačený príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aJ vkladom na účet
v Tatra banke číslo SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX, s variabilným symbolom 9 8 7 O O 8 6 1 1  6.

S pozdravom 

Mgr Tomáš Potúček Ing. Jozef Paška 
člen predstavenstva riaditeľ odboru poistenia firemných klientov 

DostoJevského rad 4 
SK-815 74 Bratislava 
Slovenská republika 

IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
DIČ: 2020374862 

Okr. Súd Bratislava 1, Obch. register 
Oddiel. Sa, Vložka číslo. 196/B 

_______________________________________________________________________ -::4, ______ _ 

Príkaz k úhrade 

Banke Pobočke 
Bankové spojenie Dátum splatnosti 

IBAN · fslo účtu plat1tela BIC- kód banky plat1tela--�----- --� �·-- --�-

Mena Symbol 
IBAN · číslo účtu prí;emcu BIC · kód banky príJemcu Čiastka EUR Vanab1lný 1 Konštantný Špec1f1cký 

SK1711000000002626006702 TATRSKBX 3161,48 9 8 7 o o 8 6 1 1 61 3558 

Doplňujúce údaje banky Údaje pre vnúto!nú potre_bu príkazcu 

i A VA-stav, s.r.o. 

v dňa pečiatka a podpis· 




