
 

 ZMLUVA O DIELO č. 1812/2017 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ:                      

 

Názov             Obec Priepasné 

Sídlo             Priepasné 109, 906 15 Priepasné 

IČO             00 309 851 

DIČ            2021039845 

IČ DPH           nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie           Prima banka Slovensko a. s. 

Číslo účtu            SK75 5600 0000 0046 9171 2004         

Zastúpený            Peter Czere, starosta 

Tel.             034/ 654 74 35, 0907/ 747 667 

 

/ďalej len "objednávateľ"/  

 

                                                                                                                                 

Zhotoviteľ: 

 

Obchodný názov firmy :    Vladimír Pasrín-VP  

Miesto a sídlo : Dudvážska 6740/49, 921 01 Piešťany 

V zastúpení štatutárneho orgánu :  Vladimir Paserín 

Bankové spojenie: ČSOB ,a.s. 

Číslo účtu 4005538094/7500 

IBAN     a SWIFT :    SK61 7500 0000 0040 0553 8094 

IČO:   34217312 

DIČ:   1020331862 

IČ DPH :    SK1020331862 

Zápis v obchodnom registri:  Obvodný úrad Piešťany č. živnosten.registra 204-6968  

/ďalej len „zhotoviteľ“/ 

  

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania 

zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 Zákona 343/ 2015 Z.z o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Čl. I 

Predmet plnenia 

 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu,        

  predmetom ktorej je vykonanie výmeny okien, dverí s príslušenstvom a prácami - dielo: 

„Modernizácia sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku v Obci Priepasné - výplne 

otvorov“ na stavbe so súpisným číslom 260, druh stavby 19 – budova pre šport a rekreačné 

účely, popis stavby – sociálne zariadenie na miestnom ihrisku, umiestnenie stavby – stavba 



postavená na zemskom povrchu, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 15308/5 o výmere 

214 m 2 v okrese Myjava, obec Priepasné, KÚ Priepasné, druh pozemku – zastavané plochy a 

nádvoria, umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený v zastavanom území obce (ďalej len 

dielo“). 

2. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy tvoriacej jej neoddeliteľnú 

súčasť. 

3. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa 

špecifikácií uvedených v tejto Zmluve a v prílohe č. 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 

zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.  

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii,  

že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú v realizácii potrebné. 

5.Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri 

realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú 

poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 

Čl. II 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Na základe dohody zmluvných strán v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách  

v znení neskorších predpisov zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo 

8383,46- Eur s DPH (slovom: osemtisíctristoosemdesiattri eur 46 centov). 

2. Predmet diela bude financovaný z dotácie zo štátnych prostriedkov (účelovej dotácie). 

3. Objednávateľ uhradí dohodnutú zmluvnú cenu. Zmluvnú cena diela vykonaného  

na príslušnom mieste výstavby, určenú podľa Čl. II bod 1, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 

na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po prebratí diela potvrdenom preberacím 

protokolom. Preberací protokol je špecifikovaný v prílohe č. 2 tejto Zmluvy tvoriacej jej 

neoddeliteľnú súčasť. 

4.  Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry je  30 dní odo dňa vystavenia 

faktúry. 

5. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie 

prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác špecifikovaných v prílohe č. 1. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 14 dní odo 

dňa odovzdania diela. 

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 



8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať 

odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

 

Čl. III 

Termín plnenia diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto Zmluve v termíne  

do 90 dní od podpisu zmluvy oboma stranami.  Tento termín je možné predĺžiť len  

na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých 

poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ 

nemohol začať alebo pokračovať v stavebných úpravách. Za zlé poveternostné podmienky  

sa považujú dni, počas ktorých prší , sneží a nie je dosiahnutá denná teplota nutná pre montáž 

technológie a ak denná teplota klesne pod bod mrazu. 

2. Zmena termínu plnenia diela musí mať písomnú formu. 

3. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných 

prác vo vopred stanovenom termíne. 

 

Čl. IV 

Povinnosti zhotoviteľa 

 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú podľa svojich najlepších schopností  

a vedomostí spolupracovať s kompetentným pracovníkom objednávateľa a v prípade 

potreby sa budú riadiť jeho príkazmi. 

2. Informácie zo strany objednávateľa, s ktorými prídu pracovníci zhotoviteľa pri výkone 

svojej činnosti do styku sa považujú za prísne dôverné, vzťahujú sa na nich pravidlá 

zachovávania služobného tajomstva a zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať tieto 

informácie tretej strane bez výslovného súhlasu objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ je zodpovedný za prípadné škody spôsobené konaním jeho pracovníkov  

pri poskytovaní služieb podľa predmetu zmluvy. V prípade, ak dôjde k poškodeniu 

objednávateľa, je povinný všetkými prostriedkami a bez meškania dosiahnuť odstránenie 

následkov takéhoto konania. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že okná a dvere sú po technickej stránke a funkčnej stránke 

inštalované a nastavený tak, že neumožňujú spôsobenie skrytých a neskrytých vád.  

5.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude robiť žiadne zásahy do umiestnenia a nastavenia 

existujúcich otvorov bez konzultácie s dodávateľom a ani tak neumožní tretej strane. 

 



Čl. V. 

Povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístup do všetkých priestorov určených  

a vyhradených pre realizáciu predmetu zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia poskytnúť 

pracovníkom dodávateľa všetky dostupné informácie potrebné k plneniu predmetu 

zmluvy. 

Čl. VI 

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

3. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto Zmluvy  

na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické  

a právne predpisy. 

4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich 

ochrannými pracovnými pomôckami.  

5. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom 

dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. 

Čl. VII 

Zodpovednosť za vady diela a záručná doba 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa noriem 

vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej 

doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. 

2. Záručná doba je  36 mesiacov od podpisu preberacieho protokolu. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne  

po jej zistení a to písomnou formou. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 5 dní od uplatnenia 

oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky 

možnom termíne. 

 

Čl.  VIII 

Osobitné podmienky plnenia zmluvy 
 

 .1    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude 

potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade 

zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie 

predmetnej zákazky ( obec, okres, VÚC). 



2. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na 

kratší pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru atď. 

 

Čl. IX 

Sankcie 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela si môže objednávateľ 

uplatňovať nárok na  zmluvnú pokutu vo výške 0,03% za každý deň omeškania z ceny diela. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok 

z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

Čl. X 

Zánik Zmluvy 

1. Táto Zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom 

objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom 

zhotoviteľovi. 

2. Akékoľvek zmeny a dodatky Zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade, ak by došlo  

k porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo  

k ohrozeniu zdravia, či života, alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa  

pri zhotovení diela. 

4. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí 

byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje. 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán za podmienky dodržania zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní resp. § 117 zákona 

2. Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

3. Prílohy tvoria neoddeliteľnú časť tejto Zmluvy. V prípade rozporu medzi prílohami  

a článkami Zmluvy, je rozhodujúce znenie ustanovení Zmluvy. 

4.   Predmet zmluvy je financovaný z dotácie zo štátnych prostriedkov (účelovej dotácie), 

preto je dodávateľ, povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú 



kontrolu v súvislosti s realizáciou prác vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania 

realizácie prác a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po skončení   realizácie prác.  

5  Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že 

dôjde k poukázaniu finančných prostriedkov podľa uzavretej platnej a účinnej  zmluvy o 

poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky uzavretej v 

zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ZOPD).  V prípade nepoukázania dotácie zo ZOPD verejný obstarávateľ 

si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.  

6. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 sú určená pre zhotoviteľa  

a 1 pre objednávateľa 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Predmet zmluvy detailná špecifikácia /Výkaz a výmer/ prikladá uchádzač 

Príloha č. 2 –  Preberací protokol 

 

 

 

ZHOTOVITEĽ                                                        OBJEDNÁVATEĽ 

 

 

V Piešťanoch, dňa 28.11.2017                                 V Priepasnom, dňa 18.12.2017 

 

 

 

 

 

 

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

            
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.2 

Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela 

vyhotovený na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 18.12.2017 podľa prísl. § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ : 

Obec Priepasné 

zastúpená starostom obce : Peter Czere 

sídlo: Priepasné 109, 906 15 Priepasné 

IČO: 00309851 

DIČ: 2021039823 

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. , č.ú. 4691719011/5600 

IBAN: SK36 5600 0000 0046 9171 9011                   

a 

  

Zhotoviteľ: 

 

Obchodný názov firmy :    Vladimír Pasrín-VP/ 

Miesto a sídlo : Dudvážska 6740/49, 921 01 Piešťany 

V zastúpení štatutárneho orgánu :  Vladimir Paserín 

Bankové spojenie: ČSOB ,a.s. 

Číslo účtu 4005538094/7500 

IBAN     a SWIFT :    SK61 7500 0000 0040 0553 8094 

IČO:   34217312 

DIČ:   1020331862 

IČ DPH :    SK1020331862 

Zápis v obchodnom registri:  Obvodný úrad Piešťany č. živnosten.registra 204-6968   

/ďalej len „zhotoviteľ“/ 

 

1. Na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa OZ § 536 OZ dňa 19.12.2017 zhotoviteľ odovzdáva 

objednávateľovi a objednávateľ prijíma zmluvne dohodnutý predmet diela – dielo : „Modernizácia 

sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku v Obci Priepasné - výplne otvorov“ vykonanie výmeny 

okien, dverí s príslušenstvom a prácami podľa špecifikácie prílohy č. 1 /výkaz výmer/ ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, na stavbe so súpisným číslom 260, druh stavby 19 – budova 

pre šport a rekreačné účely, popis stavby – sociálne zariadenie na miestnom ihrisku, umiestnenie stavby 

– stavba postavená na zemskom povrchu, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 15308/5 o výmere 214 

m 2 v okrese Myjava, obec Priepasné, KÚ Priepasné, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 

umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený v zastavanom území obce 

 

           

          V Priepasnom dňa ..............................   V Priepasnom dňa ............................ 

         

 

        _____________________________     ___________________________ 

        Objednávateľ      Zhotoviteľ 

        Obec Priepasné zast. Peter Czere, starosta    

 

 



2. V čase odovzdania predmetu diela  jeho stav je nový a nepoškodený a objednávateľ toto dielo prijíma s 

nasledovným vyjadrením : 

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

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

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

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

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

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

 

 

       V Priepasnom dňa ...................................                        V Priepasnom dňa ............................ 

         

 

 

 

        _____________________________     ___________________________ 

        Objednávateľ      Zhotoviteľ 

        Obec Priepasné zast. Peter Czere, starosta   .............................................. 

 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: KÚ Priepasné p.č.15308/5 Dátum: 28.11.2017

Objednávateľ: IČO:

Obec Priepasné č.109   906 15 Priepasné IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34217312

IČO DPH: SK102331862

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hulmanová Jana IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 8 383,46

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
114-09-17

Modernizácia sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku v obci Priepasné 

s.č.260

Vladimír Paserín - VP, Dudvážska 6740/49, Piešťany

6 986,22
0,00

6 986,22

20,00% 0,00 0,00

20,00% 6 986,22 1 397,24
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Kód: 114-09-17

Stavba:

Miesto: KÚ Priepasné p.č.15308/5 Dátum: ##

Objednávateľ: Obec Priepasné č.109   906 15 Priepasné Projektant:

Zhotoviteľ: Vladimír Paserín - VP, Dudvážska 6740/49, Piešťany Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vyplň vlastné 0,00 0,00

6 986,22 8 383,46

0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,00 0,00

6 986,22 8 383,46

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

8 383,466 986,222 Výplne otvorov

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Modernizácia sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku v obci 

Priepasné s.č.260

 

Hulmanová Jana
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: KÚ Priepasné p.č.15308/5 Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Priepasné č.109   906 15 Priepasné IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Hulmanová Jana IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

6 986,22 1 397,24

8 383,46

6 986,22
0,00

6 986,22

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Modernizácia sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku v obci Priepasné s.č.260

2 - Výplne otvorov

28.11.2017

Výberovým konaním
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Stavba:

Objekt:

Miesto: KÚ Priepasné p.č.15308/5 Dátum:

Objednávateľ: Obec Priepasné č.109   906 15 Priepasné Projektant:

Zhotoviteľ: Výberovým konaním Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Ostatné 0,00

0,00

6 986,22

0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

1 250,75

847,60

217,60

185,55

5 735,48

295,26

5 047,65

392,57

0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Modernizácia sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku v obci Priepasné s.č.260

2 - Výplne otvorov

28.11.2017

 

Hulmanová Jana

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

6 986,22
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Stavba:

Objekt:

Miesto: KÚ Priepasné p.č.15308/5 Dátum:

Objednávateľ: Obec Priepasné č.109   906 15 Priepasné Projektant:

Zhotoviteľ: Výberovým konaním Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 612401391r bm 119,380

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 K 968061113 ks 29,000

3 K 968061115 m 119,380

4 K 968061125 ks 2,000

5 K 968061126 ks 2,000

6 K 979081111 t 1,554

7 K 979081121 t 29,526

8 K 979082111 t 1,554

9 K 979082121 t 6,216

10 K 979089012 t 1,554

    99 - Presun hmôt HSV

11 K 999281111 t 12,288

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

12 K 764410440 m 24,630

13 K 764410850 m 24,630

24,630

14 K 998764201 % 3,083

    766 - Konštrukcie stolárske

15 K 648991111 m 23,530

23,530

16 M 5624900370 m 23,530

17 K 766631102 bm 119,380

5 735,475

295,259

5 047,646
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt,
1,500 35,295

0,55*6+0,86+1,15*3+1,16*13+0,42*2

Parapet vnútorný plastový PVC 7,200 169,416

Montáž plastových výrobkov -  Montáž výplní 

otvorov musí byť v súlade s Celoslovenskou 

smernicou pre mont. okien a príslušných noriem 

STN EN pre Okenné konštrukcie a detaily ich 

osadenia

8,200 978,916

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného 

farbeného PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 250 

mm

11,000 270,930

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 

330 mm,  -0,00135t
0,800 19,704

0,55*8+0,86+1,15*3+1,16*13+0,42*2

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
1,500 4,625

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
0,600 3,730

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
22,500 34,965

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
15,100 185,549

185,549

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
8,000 12,432

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km - 19km - odvoznú vzdialenosť 

si určí dodavateľ stavby

0,280 8,267

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
6,000 9,324

Demontáž okien a dverí  drevených, 1 bm 

obvodu - 0,008t
1,000 119,380

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy do 2 m2, -0,02400t
4,000 8,000

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy nad 2 m2, -0,02700t
3,500 7,000

Hulmanová Jana

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

Oprava vnútorných ostení po výmene okien  a 

vyrovnávacia stierka ostenia 
7,100 847,598

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 0,500 14,500

6 986,220

1 250,745

847,598

217,598

ROZPOČET

Modernizácia sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku v obci Priepasné s.č.260

2 - Výplne otvorov

28.11.2017

 

Strana 3 z 4



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

18 M 6114100213 ks 8,000

19 M 6114100214 ks 2,000

20 M 6114100215 ks 1,000

21 M 6114100216 ks 2,000

22 M 6114100217 ks 1,000

23 M 6114100218 ks 4,000

24 M 6114100219 ks 1,000

25 M 6114100220 ks 7,000

26 M 6114100220r ks 1,000

27 M 6114100221 ks 1,000

28 M 6114100222 ks 1,000

29 M 6114100223 ks 1,000

30 K 998766201 % 53,118

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

31 K 767660100r kpl 1,000

32 K 767660101r kpl 1,000

33 K 998767201 % 4,284

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

392,570

0,000

0,000

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m
0,400 21,247

Dodávka a montáž interiérových žalúzií 

celotieniacich 9ks
140,000 140,000

Dodávka a montáž okenných sietí 

celohliníkových bielych ,  27ks
250,000 250,000

10 - Jednokrídlové dvere s hliníkovým prahom 

plné, výplň doska biela,  rozm. 900x2020mm + 

kovanie

504,272 504,272

11 - Dvojkrídlové dvere s hliníkovým prahom 

plné, výplň doska biela,  rozm.1510x2030mm + 

kovanie

753,800

0,000

0,000

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
0,600 2,570

0,000

0,000

753,800

12 - Jednokrídlové terasové dvere s hliníkovým 

prahom plné, hladká výplň ,  

rozm.1020x2120mm + kovanie

333,000 333,000

7 - Plastové okno biele jednokrídlové OS,  

rozm. 1160x860mm,  zasklenie izolačným 

dvojsklom, nastaviteľná mikroventilácia, 

fixácia proti prievanu + kovanie

85,000 85,000

8 - Plastové okno biele jednokrídlové OS,  

rozm. 1160x1470mm,  zasklenie izolačným 

dvojsklom, nastaviteľná mikroventilácia, 

fixácia proti prievanu + kovanie

108,200 757,400

9 - Plastové okno biele trojdielne1xS, 1xOS, 1x 

Fix  rozm. 1160x1470mm,  zasklenie izolačným 

dvojsklom, nastaviteľná mikroventilácia, 

fixácia proti prievanu + kovanie

152,000 152,000

4 - Plastové okno biele jednokrídlové OS,  

rozm. 1150x840mm,  zasklenie izolačným 

dvojsklom, nastaviteľná mikroventilácia, 

fixácia proti prievanu + kovanie

89,000 178,000

5 - Plastové okno biele jednokrídlové OS,  

rozm. 1150x850mm,  zasklenie izolačným 

dvojsklom, nastaviteľná mikroventilácia, 

fixácia proti prievanu + kovanie

91,300 91,300

6 - Plastové okno biele jednokrídlové OS,  

rozm. 1160x850mm,  zasklenie izolačným 

dvojsklom, nastaviteľná mikroventilácia, 

fixácia proti prievanu + kovanie

75,000 300,000

1 - Plastové okno biele jednokr. OS rozm. 

570x560mm, zasklenie izolačným dvojsklom   

nastaviteľná mikroventilácia, fixácia proti 

prievanu, vč. kovania 

60,000 480,000

2 - Plastové okno biele jednokr. OS rozm. 

420x530mm,  zasklenie izolačným dvojsklom, 

nastaviteľná mikroventilácia, fixácia proti 

prievanu, vč. kovania 

59,000 118,000

3 - Plastové okno biele jednokr. 1xOS, 

rozm.860x1450mm,  zasklenie izolačným 

dvojsklom, nastaviteľná mikroventilácia, 

fixácia proti prievanu,  vč. kovania

90,000 90,000
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