
ZMLUVA O DIELO  
(ďalej len zmluva) 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto 

zmluvy. 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  
 Obchodné meno: SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra 
 Sídlo: Drážovská 14, 950 12 Nitra 
 Zastúpený:   Mgr. Edita Križanová, riaditeľka 
 IČO:  00162370 
 DIČ:  2021062538  
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Slovensko 
 Číslo účtu:   7000309325/8180 
IBAN:  SK73 8180 0000 0070 0030 9317 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:    
Obchodné meno: NITROS, s.r.o. 
Sídlo: Novozámocká 212, 949 05 Nitra 
Štatutárny zástupca:      Ing. Branislav Hruška, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
č. účtu:   5047460269/0900 
IBAN:                           SK17 0900 0000 0050 4746 0269 
IČO :  47379146 
DIČ : 2023859992 
IČ DPH: SK2023859992 
Reg. č.   
z Obchodného registra. OS Nitra 
odd. Sro, vl.č.  35057/N 
Tel.: +421903716265 
           
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Čl. II. 
Preambula 

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podľa 
§ 100 ods. 1 písmeno f bod 2) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným  víťazom sa 
stal zhotoviteľ. 

 
2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich na splnení 

predmetu tejto zmluvy.  



 
2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a 

spôsobilí k vykonávaniu týchto služieb podľa slovenských právnych predpisov a noriem a tieto 
služby objednávateľovi ponúka. 

 
Čl. III. 

Predmet zmluvy 
3.1 Predmetom tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, vykonať  a dodať pre objednávateľa  

dielo, pričom sa jedná o uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby    
„Oprava hygienických zariadení v budove školy – SOŠ veterinárna Nitra“, ktoré sú financované z 
rozpočtu verejného obstarávateľa, podľa naceneného výkazu  výmer zhotoviteľom, ktoré určujú 
charakteristiku diela. 

         
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady uložiť búranú suť na skládku odpadu, prípadne ju 

recyklovať. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. 
 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady vybaviť prípadné povolenia, revízie potrebné  k 

riadnemu užívaniu diela. 
 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 
3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú   

cenu podľa čl. V tejto zmluvy. 
 
3.6 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,  

normy a dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť pokynmi objednávateľa.  
 
3.7 Miesto uskutočnenia prác: Stredná odborná škola veterinárna Nitra, Drážovská 14, 95012 Nitra 
3.8 Záväznými  podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne 

odsúhlasené   podklady: 
 
• Podrobný položkovitý cenový rozpočet diela výkaz výmer – príloha č. 1 tejto zmluvy 
  

Čl. IV. 
Termín uskutočnenia prác 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
 

4.1.1 začať s plnením predmetu zmluvy do  3 kalendárnych dní odo dňa prebratia 
staveniska 

4.1.2 ukončiť práce do 90 dní odo dňa prebratia staveniska 
 

4.2 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ  túto 
časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje: 

4.3.1 odovzdať priestor na realizáciu stavebných prác 
4.3.2 poskytnúť potrebnú súčinnosť 
4.3.3 dokončené práce prevziať a zaplatiť za ich uskutočnenie dohodnutú cenu. 

 
4.4 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho 



povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s 
poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec 
tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku 
skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania. 
 

Čl. V. 
Cena 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 
87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmerom na jednotlivé položky, 
pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta a ktorý tvorí 
prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 
5.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. činí: 
   
      Cena bez DPH 59.532,63 EUR 
      DPH 20%  11.906,53 EUR 
      Celková cena spolu s DPH 71.439,16 EUR 
       
      slovom: sedemdesiatjedentisícštyristotridsaťdeväť euro 16/100 centov 
 
       Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a  Táto cena je konečná a nemenná.  
 
5.3 Zmluvná cena podľa ods. 5.2 je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky náklady a zisk 

zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela (vrátane DPH, cla, poistenia a 
iných poplatkov) a je platná počas celej doby vykonávania diela. Dohodnutá cena obsahuje 
predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien stavebných prác a materiálov a to až do doby 
ukončenia diela podľa zmluvy. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ po 
dôkladnom zvážení rozpočtu a zadania s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy 
prehlasuje, že je schopný podľa nej zrealizovať dielo v plnom rozsahu, v požadovanej kvalite za 
cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

 
5.4 Položky stavebných prác a dodávok, v  ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa 

objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných 
cenách. 

 
5.5 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a 

dodávky rovnaké pre celú stavbu. 
 
 

Čl. VI. 
Platobné podmienky 

6.1 Cena je splatná  na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude objednávateľovi 
odovzdaná  po splnení  predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu 
a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto 
zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa 
na účet zhotoviteľa. 

 
6.2 Podkladom pre vystavenie faktúr je zmluvnými stranami potvrdený súpis  vykonaných prác, ktorý 

tvorí povinnú prílohu každej faktúry. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, 
dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy. V prípade rozporu v 



súpise vykonaných prác je objednávateľ oprávnený súpis vrátiť na prepracovanie. V takom 
prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
6.3 V cene podľa tohto článku sú obsiahnuté aj náklady na všetky prípadné potvrdenia a certifikáty 

potrebné k riadnemu a včasnému splneniu predmetu tejto zmluvy. 
 
6.4 Položky stavebných prác a dodávok, pri ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, nebudú 

objednávateľom uhradené a budú považované za zahrnuté v iných položkách. 
 
6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, budú z 

ceny diela odpočítané a to v cene, v akej  sú zahrnuté do rozpočtu. 
 
6.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu 
položiek odsúhlasených objednávateľom. 

 
6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny 

právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.  
 
6.8 Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, 

ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do 
ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný 
vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady. 

 
6.9 Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie 

zhotoviteľa alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom 
zmluvy, hoci so zadaným dielom súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok 
nekvalitného prevedenia prác. 

 
Čl. VII. 

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy 
7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania  

kvalitatívnych podmienok pri realizácií diela. 
7.2 Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru,  

že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené 
alebo podstatne zhoršené.  

7.3 Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a 
parametroch diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

 
Čl. VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a   že počas záručnej 

doby bude mať predmet  zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve. 
 
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady 

vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa 
prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

 
8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 



 
8.4 Záručná lehota za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia 

prác. 
 
8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas záručnej 

doby má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a 
zhotoviteľ je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstrániť. 

 
8.6 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 

zodpovedá zhotoviteľ. 
 
8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa. 
 
8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, do 7 

dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v 
čo najkratšom technicky možnom čase. 

 
Čl. IX. 

Podmienky uskutočnenia prác 
9.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce 

vymedzené v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na 
vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu        
čl. III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať objednávateľa o 
priebehu vykonávaných prác. 

 
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce pri plnení predmetu tejto zmluvy uskutoční v rozsahu a za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa výkazu výmer, v požadovaných kvalitatívnych 
podmienkach, pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, 
bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy (z. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení 
neskorších zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov 
štátnej správy. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaných prácach sa bude usilovať o 
zníženie prašnosti a hlučnosti pri realizácií predmetu tejto zmluvy. 

 
9.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a 

úžitkovej vody. 
 
9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne 

opatrenia a opatrenia  proti  škodám,  ktoré  by  mohli  vzniknúť  na  majetku  zhotoviteľa a 
objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku 
objednávateľa. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií 
súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy. 

 
9.5 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť 

prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, 
rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ 
povinný prerokovať s objednávateľom vopred.  

 
9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác.  Zhotoviteľ odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
 



9.7 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje: 
a) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť 

riadne vykonanie predmetu zmluvy 
b) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách 

získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy a to aj po skončení 
realizácie predmetu zmluvy 

c) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu 
priebehu vykonávaných prác a kontrolu obchodných dokumentov v súvislosti s 
realizáciou predmetu zmluvy 

d) pred začatím prác podľa tejto zmluvy určiť stavebný dozor 
e) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia 

a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a 
objednávateľa 

f) pri realizácií diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa zhotoviteľ 
nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto 
zmluvy. 

 
9.8 Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním povereným zamestnancom potrebnú súčinnosť na riadne 
vykonávanie diela 

b) platiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v uvedenej lehote splatnosti 
c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií 

zhotoviteľovi, ktoré sú pre splnenie predmetu tejto zmluvy nevyhnutné 
 

Čl. X. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

10.1 Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné 
pokuty a sankcie: 

 
a) Za omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy pokuta je vo výške 0,05 % z 

hodnoty predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody. 

 
b) V prípade omeškania so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi 

fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, 
pokiaľ sa nedohodnú inak. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z 
účtu objednávateľa. 

 
10.2 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z 

tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- 
€ za každý i začatý deň omeškania. 

 
10.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a nedorobkov stanovenom v protokole o 

odovzdaní a prevzatí práce v čase podľa ods. 7.10 uhradí zhotoviteľ objednávateľovi sumu vo 
výške 500,- € za každý i začatý deň omeškania. 

 
10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody. 
 

Čl. XI. 
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom 

11.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny 
za dielo. 



11.2 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavebné práce realizované podľa tejto zmluvy stavebný denník, 
do ktorého sa musia denne zaznamenávať všetky prebiehajúce a realizované práce, ako aj 
všetky skutočnosti o priebehu realizovaných prác ako aj uvedením mien stavebného dozoru a 
stavbyvedúceho. 

 
Čl. XII. 

Odstúpenie od zmluvy 
12.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:                                                                

a) zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý        
neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,                                                                

b) zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo 
úmyselne, 

c) zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa 
odovzdania staveniska. 

 
12.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení.  
 

Čl. XIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

13.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi   ustanoveniami  
Obchodného  zákonníka,  nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá  automaticky pod vzťahy 
uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 
13.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, 

odsúhlasených a riadne podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
 
13.3 Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ tri a 

zhotoviteľ dve vyhotovenia. 
 
13.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom  v tejto zmluve. 
 
13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledovným     po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 
 
13.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve, ako 

aj vo verejnom obstarávaní.  
 
13.7 V  prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné 

strany dohodli na tom, že  odstupujúca strana  uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné 
výdavky dovtedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy.  

 
13.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, 
platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona. 

 
13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

• Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok 
 
13.10 Zmluvné stravy sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou 

zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor 



nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu 
príslušný všeobecný  súd v  SR podľa ustanovení občianskeho súdneho poriadku. 

 
13.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy 

sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
 
                                                                                                   
V Nitre, dňa 24.08.2015  V Nitre, dňa 24.08.2015 
   
Za objednávateľa :   Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
 
           . 
Mgr. Edita Križanová Ing. Branislav Hruška 
riaditeľka školy konateľ NITROS, s.r.o. 



Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

NITROS, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Branislav Hruška IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava hygienických zariadení v budove školy - SOŠ veterinárna Nitra

1 - SOŠ veterinárna Nitra

14.07.2015

00162370

47379146

SK2023859992

59 532,63

0,00

59 532,63

0,00 0,00

59 532,63 11 906,53

71 439,16
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra Projektant:

Zhotoviteľ: NITROS, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    766 - Konštrukcie stolárske

    771 - Podlahy z dlaždíc

    781 - Dokončovacie práce a obklady

    783 - Dokončovacie práce - nátery

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

      21-M.01 - Nosný materiál

      21-M.02 - Montáž

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Oprava hygienických zariadení v budove školy - SOŠ veterinárna Nitra

1 - SOŠ veterinárna Nitra

14.07.2015

 

Ing. Branislav Hruška

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

59 532,63

26 130,84

147,30

1 136,07

15 950,63

7 675,39

1 221,44

29 093,91

487,21

2 037,86

1 862,65

4 624,59

119,01

187,21

676,47

90,89

2 118,71

2 325,32

1 572,23

2 783,38

9 319,20

889,18

220,00

4 087,88

4 087,88

1 758,16

2 329,72

0,00

59 532,63
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra Projektant:

Zhotoviteľ: NITROS, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 132211101 m3 6,000

2 K 162201102 m3 6,000

3 K 167101100 m3 6,000

4 K 171201201 m3 6,000

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

5 K 317162101 ks 30,000

6 K 342273075 m2 28,000

7 K 342273150 m2 18,000

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 K 612403399 m 180,000

9 K 612421231 m2 162,000

10 K 612421431 m2 156,000

11 K 612465114 m2 521,000

12 K 612465116 m2 521,000

13 K 612465135 m2 521,000

14 K 612481119 m2 180,000

15 K 631312131 m3 6,420

16 K 631571003 m3 6,000

17 K 632477001 m2 188,000

18 K 632477005 m2 188,000

19 K 642944121 ks 30,000

20 M 5533194000 ks 30,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 K 919735123 m 24,600

22 K 941955003 m2 10,000

23 K 962031132 m2 28,000

ROZPOČET

Oprava hygienických zariadení v budove školy - SOŠ veterinárna Nitra

1 - SOŠ veterinárna Nitra

14.07.2015

 

Ing. Branislav Hruška

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 

súdržných - ručným náradím
15,000 90,000

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 

nad 20-50m
1,541 9,246

Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 7,228 43,368

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,781 4,686

Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, 

šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm
10,489 314,670

Priečky PORFIX 500x250x75 hr.75 mm 14,732 412,496

Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm 22,717 408,906

Zamurovanie rýh v stenách 8,900 1 602,000

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 

opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková
2,071 335,502

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 

štukových

6,640 1 035,840

Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor 

nasiakavosti
0,706 367,826

Príprava vnútorného podkladu stien, 

Univerzálny základ
1,489 775,769

Vnútorná omietka stien, vápennocementová, 

strojné miešanie, ručné nanášanie, jadrová 

omietka hr. 10 mm

7,657 3 989,297

Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou 

mriežkou + kleber
7,010 1 261,800

Doplnenie existujúcich mazanín prostým 

betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 
94,381 605,926

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 

podkladu)
36,663 219,978

Liaty poter kontaktný, pevne spojený s 

podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm
14,977 2 815,676

Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm 9,330 1 754,040

Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z 

uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 

m2

17,706 531,180

Zárubeň oceľová CgU 60x197 21,860 655,800

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. 

nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm
25,829 635,393

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m
5,473 54,730

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo 

dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t
2,259 63,252

59 532,628

26 130,840

147,300

1 136,072

15 950,634

7 675,390
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

24 K 965043331 m3 460,000

25 K 965081812 m2 122,000

26 K 967031733 m2 22,000

27 K 968061125 ks 28,000

28 K 968063455 m2 36,210

29 K 971033631 m2 6,000

30 K 974049142 m 30,000

31 K 974049153 m 180,000

32 K 975032341 súb 1,000

33 K 978059531 m2 56,000

34 K 979081111 t 27,000

35 K 979081121 t 381,000

36 K 979082111 t 27,000

37 K 979082121 t 365,000

38 K 979087212 t 23,000

39 K 979089012 t 19,000

    99 - Presun hmôt HSV

40 K 999281111 t 42,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

41 K 713482111 m 192,000

42 M 2839800019 m 138,000

43 M 2839800020 m 60,000

44 K 998713201 % 12,000

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

45 K 721170952 ks 12,000

46 K 721170955 ks 2,000

47 K 721173305 m 120,000

48 K 721173307 m 8,000

49 K 721173309 m 2,000

50 K 721194105 ks 56,000

51 K 721194109 ks 4,000

52 K 721212401 ks 10,000

53 M 5516275184 ks 10,000

54 K 721290111 m 136,000

55 K 721999905 hod 0,000

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 

mm, plochy do 4 m2 -2,20000t

5,000 2 300,000

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 

terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , 

hr.nad 10 mm,  -0,06500t

2,966 361,852

Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 

pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm,  -

0,27500t

13,170 289,740

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného 

krídla do 2 m2
0,498 13,944

Vybúranie kovových dverových zárubní,  -

0,08200t
8,200 296,922

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr.do 150 mm,  -0,27000t
3,634 21,804

Vysekanie rýh v do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  

-0,01100t
5,890 176,700

Vysekanie rýh v stenách do hĺbky 100 mm a š. 

do 100 mm,  -0,02200t
10,086 1 815,480

Podchyt. sklobet. priečok zabudovanou oceľ. 

výstuhou do výšky 3 m
10,000 10,000

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t
2,876 161,056

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
11,691 315,657

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,409 155,829

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
7,731 208,737

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
0,868 316,820

Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu sutiny
4,238 97,474

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
20,000 380,000

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
29,082 1 221,444

1 221,444

Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 

do 38
2,063 396,096

PE tepelná izolácia TUBEX hr. 10 mm, d 22 0,372 51,336

PE tepelná izolácia TUBEX hr. 10 mm, d 28 0,403 24,180

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
1,300 15,600

Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu D 50 19,384 232,608

Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu D 110 44,830 89,660

Potrubie kanalizačné HT-PP pripájacie D 50x1,8 7,673 920,760

Potrubie kanalizačné HT-PP pripájacie D 75x1,8 9,638 77,104

Potrubie kanalizačné HT-PP pripájacie D 

110x2,2
13,525 27,050

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8
2,302 128,912

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3
3,406 13,624

Montáž podlahového vpustu, s vodorovným 

odtokom z PVC DN 50
5,255 52,550

Podlahový vpust s horizont. odtokom HL 

510NPr DN 40/50 HUTTERER & LECHNER
40,828 408,280

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125
0,642 87,312

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia - 

demontážne práce
10,000 0,000

29 093,911

487,212

2 037,860
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

56 K 998721201 % 0,000

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

57 K 722131913 súb. 2,000

58 K 722172121 m 120,000

59 K 722172122 m 32,000

60 K 722190403 ks 2,000

61 K 722220111 ks 30,000

62 M 5519800103 ks 4,000

63 K 722239103 ks 4,000

64 K 722290226 m 160,000

65 K 722999905 hod 40,000

66 K 998722201 % 15,470

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

67 K 725110814 súb. 24,000

68 K 725119308 súb. 24,000

69 M 6429800030 ks 9,000

70 M 6429800033 ks 24,000

71 M 64298000331 ks 24,000

72 K 725129201 súb. 9,000

73 M 6420134820 ks 9,000

74 M 6429800102 ks 9,000

75 K 725130811 súb. 3,000

76 K 725210821 súb. 12,000

77 K 725219401 súb. 12,000

78 M 6429800164 ks 12,000

79 K 725219601 súb. 12,000

80 M 6429800176 ks 12,000

81 K 725590811 t 0,860

82 K 725819402 súb. 12,000

83 M 5514100500 ks 12,000

84 K 725820810 súb. 12,000

85 K 725829601 ks 12,000

86 M 5519800521 súb 12,000

87 K 725869301 ks 12,000

88 M 5519845220 ks 12,000

89 K 725869371 ks 12,000

90 M 5516181000 ks 12,000

91 K 998725201 % 15,200

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

92 K 733110803 m 6,000

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky do 6 m
1,000 0,000

Napojenie na jestvujúci rozvod DN 25 20,769 41,538

Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, 

polyfúznym zváraním
6,508 780,960

Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, 

polyfúznym zváraním
8,001 256,032

Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 5,958 11,916

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, 

nástenka pre výtokový ventil G 1/2
4,233 126,990

Guľový ventil TIEMME voda F-F G 1" 5,931 23,724

Montáž ventilu priameho, spätného,pod 

omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1
3,104 12,416

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50
1,239 198,240

Zdravotechnika - vnútorný vodovod - 

demontážne práce
10,000 400,000

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky do 6 m
0,700 10,829

Demontáž záchoda odsávacieho alebo 

kombinačného,  -0,03420t
4,854 116,496

Montáž záchodovej misy kombinovanej s 

zvislým odpadom
31,099 746,376

Klozet kombinačný ZETA 8.2539.6 87,000 783,000

Doska na sedenie s poklopom ZETA 8.9327.1 16,000 384,000

Fexi manžeta k WC SAM T-3560/I-F 5,000 120,000

Montáž pisoárového záchodku z bieleho 

diturvitu bez splachovacej nádrže
15,052 135,468

JIKA LIVO pisoár biely 54,000 486,000

Ventil tlačidlový pre pisoár 20,000 180,000

Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -

0,03968t
7,753 23,259

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 

výtokovej armatúry,  -0,01946t
3,773 45,276

Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez 

výtokovej armatúry
24,418 293,016

Umývadlo JIKA ZETA 50 cm, 8.1039.0 22,000 264,000

Montáž stĺpa umývadla 3,143 37,716

Kryt na sifón JIKA ZETA, 8.1939.1 25,000 300,000

Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. 

predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. 

do 6 m

37,711 32,431

Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 5,657 67,884

Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia 

rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13
3,220 38,640

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej 

nástennej,  -0,0026t
2,759 33,108

Montáž batérií umývadlových stojankových 

pákových alebo klasických
8,535 102,420

Batéria umývadlová stojánková TITANIA-IRIS, 

č.o. 92001/0
25,000 300,000

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, umývadlová do D 40
2,311 27,732

Sifón umývadlový SAM P-967 C DN 40 4,000 48,000

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, pisoárovej do D 50
1,992 23,904

Uzávierka zápachová pisoárová 2,609 31,308

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky do 6 m
0,300 4,560

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 15,  -0,00100t
0,597 3,582

4 624,594

119,014

1 862,645
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

93 K 733111103 m 6,000

94 K 733113113 ks 6,000

95 K 733190107 m 6,000

96 K 733191923 ks 6,000

97 K 998733201 % 8,000

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

98 K 734200821 ks 6,000

99 K 734209104 ks 6,000

100 M 55173008211 ks 6,000

101 K 734209112 ks 6,000

102 M 5517300281 ks 6,000

103 M 55173012792 ks 6,000

104 K 998734201 % 15,000

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

105 K 735000911 ks 6,000

106 K 735111810 m2 6,000

107 K 735158120 ks 6,000

108 K 735159523 sub 2,000

109 M 4845380450 ks 3,000

110 M 4845380550 ks 3,000

111 K 735291800 ks 6,000

112 K 735494811 m2 30,000

113 K 735890801 t 0,600

114 K 998735201 % 12,600

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

115 K 767995101 kg 6,000

116 M 5539811015 ks 12,000

117 M 5539811068 ks 12,000

118 M 5539811122 ks 12,000

119 M 5539811161 ks 12,000

120 M 5539811403 ks 24,000

121 K 998767201 % 12,600

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

122 K 711211501 m2 122,000

123 M 5856051355 kg 72,200

124 K 711793010 m 44,000

125 M 5856051360 m 44,000

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
7,849 47,094

Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 

zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 

15

3,125 18,750

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
0,355 2,130

Napojenie na jestvujúce rozvody DN 15 6,043 36,258

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
1,400 11,200

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

do G 1/2 -0,00045t
2,136 12,816

187,206

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 0,830 4,980

Armatúry a príslušenstvo   HEIMEIER   ručná 

hlavica
2,500 15,000

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 2,310 13,860

Armatúry a príslušenstvo   HEIMEIER   Regulux 

priame šrobenie 1/2" DARE  0352-02.000
8,800 52,800

Armatúry a príslušenstvo   HEIMEIER   ručný 

radiátorový ventil priamy Mikrotherm 1/2"  

0122-02.500

14,000 84,000

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
0,250 3,750

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a 

kohútika s ručným ovládaním
1,772 10,632

Demontáž radiátorov článkových,  -0,02380t 0,850 5,100

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška 

telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového
5,956 35,736

Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 

dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm
20,000 40,000

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

s dvoma panelmi a dvoma konvektormi  
80,251 240,753

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

s dvoma panelmi a dvoma konvektormi  
95,329 285,987

Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho 

telesa, registra, konvektora do odpadu
0,314 1,884

Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 

vykurovacích telies
0,595 17,850

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných 

hmôt vykurovacích telies do 6m
30,608 18,365

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch 

výšky do 6 m
1,600 20,160

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
5,378 32,268

Objímka dvojskrutková M8/M10 102-116 4" 

k.č.12102116
1,900 22,800

KOMBI šrob M10x120 mm TORX k.č. 21010120 0,250 3,000

Závitová tyč M10x1000 poz. 4.6 k.č. 22101000 1,200 14,400

Spojovacia matica M10x17x30 DIN 6334 k.č. 

24101730
0,290 3,480

Hmoždinka M 14 0,150 3,600

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
0,900 11,340

Jednozlož. hydroizolačná hmota, hydroizolácia 

dvojnásobná, vodorová
7,107 867,054

BASF Izolačná stierka na báze cementu Prince 

Color Izol B,  č. 55156558
4,863 351,109

Izolácia dilatácii elastickou tesniacou páskou, 

vodorovná
17,459 768,196

BASF Tesniací pás Prince Color Izol Band,  č. 

45043033
2,301 101,244

676,467

90,888

2 118,713
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126 K 998711201 % 12,200

    763 - Konštrukcie - drevostavby

127 K 763135010 m2 122,000

128 K 998763401 % 12,200

    766 - Konštrukcie stolárske

129 K 766661112 ks 30,000

130 M 6116011100 ks 30,000

131 K 998766201 % 12,200

    771 - Podlahy z dlaždíc

132 K 771576106 m2 134,000

133 M 5976405300 m2 140,000

134 K 998771201 % 15,600

    781 - Dokončovacie práce a obklady

135 K 781445208 m2 462,000

136 M 5976574000 m2 468,000

137 K 998781201 % 15,600

    783 - Dokončovacie práce - nátery

138 K 783225400 m2 12,000

139 K 783424340 m 6,000

140 K 783894422 m2 340,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

141 K HZS000211 hod 22,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

      21-M.01 - Nosný materiál

142 M 672672 ks 18,000

143 M 541001 ks 2,000

144 M 3450644100 ks 18,000

145 M 3450644600 ks 2,000

146 M 13212890 ks 18,000

147 M 13212891 ks 12,000

148 M 5104113151 m 120,000

149 M 51013153 m 86,000

150 M 1202673 ks 12,000

151 M 36840 ks 6,000

152 M 25632S1 kg 6,000

153 K M21-PM % 10,000

154 M 345000S01 m 68,000

155 M 345000041 ks 6,000

156 M 510113154 m 58,000

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
2,550 31,110

SDK kazetový podhľad 600x600 mm hrana A 

konštrukcia viditeľná
19,000 2 318,000

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky do 7 m
0,600 7,320

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 

do oceľovej alebo fošňovej zárubne, 

jednokrídlové

4,924 147,720

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   

60x197 cm + kovanie
47,260 1 417,800

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m
0,550 6,710

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 

flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.
12,000 1 608,000

Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 8,000 1 120,000

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 

výšky do 6m
3,550 55,380

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 

keramických do tmelu flex.
12,000 5 544,000

Obkladačky keramické glazované jednofarebné 

hladké
8,000 3 744,000

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch 

výšky do 6 m
2,000 31,200

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na 

vzduchu schnúce dvojnás.
6,636 79,632

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 

140µm

1,815 10,890

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

pre interiér stien dvojnásobný
2,349 798,660

Práce neobsiahnuté v cenníku, sťaženosť pri 

práci
10,000 220,000

Krabica KP 67/2 1,550 27,900

4 087,877

1 758,162

Krabica KO875.4414 1,420 2,840

Svorka WAGO 273-102 0,250 4,500

Svorka WAGO 273-112 0,164 0,328

Spínač 3553-01291 3,800 68,400

Spínač 3553-01295 6,200 74,400

CYKY O 3x1,5 0,739 88,680

CYKY J 3x1,5 0,719 61,834

Svietidlo 2x36W IP40 58,826 705,912

Trubica TL/D36/840 Super 80 2,458 14,748

Sádra štukatérska 0,386 2,316

Podružný materiál 3,656 36,560

Žlab PVC 40x40 1,303 88,604

Zásuvka domová 16A zapustená 4,990 29,940

CYKY J 3x2,5 1,200 69,600

2 325,320

1 572,230

2 783,380

9 319,200

889,182

220,000

4 087,877
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157 M 3410402700 m 120,000

158 M 341042S10 m 12,000

159 M 357011230S kpl 1,000

      21-M.02 - Montáž

160 K 210010301 ks 18,000

161 K 210010321 ks 2,000

162 K 21001321 ks 20,000

163 K 210020307 m 120,000

164 K 210100002 ks 6,000

165 K 210110041 ks 30,000

166 K 210111012 kus 6,000

167 K 210201042 ks 12,000

168 K 210800013 m 102,000

169 K 210800105 m 102,000

170 K 210800106 m 81,000

171 K 2108025S05 m 12,000

172 K 210HZS001 kpl 12,000

173 K 211010006 ks 12,000

174 K 973000001 kpl 3,000

175 K HZS-001 kpl 1,000

176 K M21-PPV % 15,000

Vodič medený CY 04   žltozelený 0,600 72,000

Bernard sv. zem. ZS 4 0,800 9,600

Úprava rozvádzača R 400,000 400,000

Krabica prístrojová bez zapojenia 1,040 18,720

2 329,715

Krabica prístrojová so zapojením KPR 4,439 8,878

Svorkovnica do krabice vč. zapojenia 0,637 12,740

Žľab plastový 40x40 7,328 879,360

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia do 6 mm2
0,651 3,906

Spínače polozapustené zapustené vrátane 

zapojenia
1,680 50,400

Domová zásuvka polozapustená alebo 

zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
3,400 20,400

Svietidlo žiarivkové - typ 231 61 40 - 2 x 40 W, 

strop né, vaničkové
11,844 142,128

Vodič  medený  uložený v rúrkach CYY 4 0,156 15,912

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 

1, 5
0,360 36,720

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 

2, 5
0,411 33,291

Svorka zem. ZS4 0,430 5,160

Demontážne práce 40,000 480,000

Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z 

ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého 

kameňa HM 8

0,800 9,600

Sekacie práce a prierazy 100,000 300,000

Revízia 200,000 200,000

Podiel pridružených výkonov 7,500 112,500
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