
ZI.ŕĺLIJI/A o DIELo čísto ...(.(.v.?..?.2?

uzatvoľená podl'a ustan. $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v znení neskorších pľedpisov

čl. I.
Zmluvné stľany

l.1 objednávateľ:
Štatutárny oľgán:
Sídlo:
tČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu - IBAN:
Telefóďfax:
E-mail:
Poverený na rokovanie vo veciach
zmluvných:
Poverený na ľokovanie vo veciach
techniclcých:

Mesto Šal'a
Mgr. Jozef Beliclcý, primátor mesta
Nám. Sv. Trojice I953l7,927 15 Šaľa
003061 85
2021024049
Slovenská sporitel'ňa a's'
sK50 0900 0000 0051 4479 4519
03 1 770598 1 -4103177 06021
mesto@sala.sk

Mgr. Jozef Belichý, primátor mesta

Ing. František Čibľik, vedúci oddelenia stratégie
a komunálnych čirľrostí MsÚ Šaľa

(ďalej len,,obj ednávatel"')

l.2 Zhotoviteľ: vERolľY oaS s.ľ.o.
Sídlo zhotoviteľa: Priemyselná 93613,963 01 Krupina
Zastitpeĺý: JUDr. Tomáš Veróny, konateľ
IČo: 4721062I
IČ pre DPH: SK202381o382
DIČ: 2023810382
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa a.s'
Číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 6381 0000
Poverený na rokovanie vo veciach
zmluvných: JUDr. Tomáš Veróny
Poverený na rokovanie vo veciach
technických: JUDr: Tomáš Veróny
Tel./mobil: 0905 906 751
Fax:
E-mail: tomas@veľonyoas'sk
Zapisaný v obchodnom ľegistri oR sR v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vloŽka č.24536/s
(ďalej len,,zhotovitel"')
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné straný')

čl. il.
Úvodné ustanovenia

2.I Táúo zmluva sa uzatvára ako ýsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej
len ,,zákon o verejnom obstaľávaní"). objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil
postup veľejná súthž - podlimitná zžkazka s ýzvou na predkladanie ponúk.
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2.2 Podkladom pľe uzatvorenie zmluvy je viťazná ponuka zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania
vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania dňa 04.08'2021pod číslom 1821202I

2.3 Táto zmluvy sauzatvára za účelom rea|izácie diela ,,Rekonštrukcia stľešnej konštľukcie mestskej
plaváľne Sal'a".

čl. ilL
Východiskové podklady a údaje

3.l Východiskové údaje:
a) názov zákazky:,,Rekonštľukcia strešnej konštrukcie mestskej plaváľne Sal'a"
b) miesto realizácie - areálDuslo Saľa
c) stavebník _ Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7 ,927 15 Šaľa
splnomocnený zástupca stavebníka: Ing. František Čibľik, vedúci oSaKČ, MsU Šaľa

čl. Iv
Pľedmet plnenia

4.l Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo ,,Rekonštrukcia stľešnej konštľukcie mestskej plaváľne
Šal'a" za podmienok stanovených vtejto zmluve, vrozsahu podľa opisu pľeĺlmetll zákazky
a spracovanej projektovej dokumentácie a v súlade so súťažnými podmienkami vypracovanými
objednávateľom, v súlade so sút'ažnou ponukou a naceneným výkazom výmer vo forme rozpočtu
(príloha č' l) a protokolárne ich odovzdať objednávatelbvi v stanovenom termíne, (ďalej len

,predmet plneniď' alebo ,,dielo" v príslušnom gľamatickom tvaľe). objednávateľ sa zavänlje
dokončené dielo, pľáce zhotovené bez vád a nedoľobkov prevziať azaplatiť za ne dohodnutú cenu
podl'a článku VI. tejto zmluvy.

4.2 Pred zaéatim ýroby oceľovej konštrukcie vypľacuje ýrobca podľa schválenej PD wýrobno-
technologicku dokumentáciu (prípadne si ju zabezpečí), pričom s objednávateľom, projektantom a so

spoločnosťou' ktorá bude ľealizovať montáŽ ju musí prerokovať a odsúhlasiť.

4.3 Zhotovitel' sa zaväzuje dielo zrealizovať podľa pľojektovej dokumentácie vypracovanej Ing' arch.
Gelléltom ostrozánskym a Ing. arch. Peterom Vysočánim, (autorizovaní architekti) z
Aľchítektonického štúdia ATELIER' AT s'r.o. so sídlom 2I3,Čierny Brod 925 08,IČo: 50 445 O73.

4'4 Zhotovitel' sa zaväzuje dodržať pri vykonávaní diela všetky podmienky vyplývajúce z pľojektovej

dokumentácie a tejto zmluvy. Pokiaľ nesplnením týchto podmienok vznikne objednávateľovi škoda,
hľadí ju Zhotovitel'v plnom rozsahu'

4.5 Súčasťou predmetu plnenia je dodanie 3 paľé projektu skutočnej rea|izácie diela vtlačenej forme (+

lx v elektľonickej podobe na CD) so zakreslením uskutočnených zmien a úprav do pľojekru

a dodanie ýrobno-technologickej dokumentácie (ďalej len,,PD") podľa odseku 4.2.tejto zmluvy.

čl. v.
Teľmíny plnenia

5.1 odovzdanie aprevzatie staveniska/pracoviska (miesto realizácie Diela) sa uskutoční najneskôľ do 5

pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

5.2 ZačaÍie stavebných prác najneskôr do 5 dní od odovzdania staveniska/pracoviska.
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5.3 Termín odovzdania pľedmetu plnenia - najneskôľ do 3 mesiaov odo dňa odovzdania staveniska
podľa haľmonogramu, ktoý je vprílohou č. 3 tejto zmluvy. Prevzatie pľác sa potwdí auvedie v
,,Zápise o prevzati a odovzdaní diela".

5.4 V prípade, ak dielo vykazuje vady ďalebo nedorobky objednávateľ nie je povinný pľedmet plnenia
prevziať. Vprípade, ak ho napriek uvedenému objednávatel'prevezme' zhotovitel' sa zavän$e v
,,Zápise o prevzati a odovzdaní diela" určiť zátväzné teľmíny na odstľánenie prípadných vád
anedorobkov. Tým nie je dotknutý náľok na zmluvnú pokutu až do doby úplného odstránenia
všetlcých vád a nedorobkov podľa č1. x. odseku 9.1 tejto zmluvy.

5'5 K preberaciemu konaniu Zhotovitel' pripraví nasledovné doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť
diela:
o 3 x kompletné paré projektu skutočnej rea|izácie diela realizačného projektu so zakľeslením

zmien realizovaĺých prác, s označením pľojekt skutočného vyhotovenia v tlačenej forme a 1 x
elektľonicky,

o 3 x PD výľobno-technologiclni dokumentáciu v tlačenej forme a jeho odsúhlasenie,
o 5 x sadu dokumentov potľebných ku kolaudačnému konaniu, pripravené v zmysle STN, zákonov

a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu pľáce.

čl. vI.
Cena

6.1 Celková cena s DP}{ za predmet plnenia (ďalej len ,,celková cenď' v príslušnom gľamatickom tvaľe)
v zmysle č1. rV. tejto zmluvy je ýsledkom verejného obstarávania a v súlade so zákonom č.
18ĺ1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov a vykonávacej vyhtášky č'.87/1996 Z. z. v zneni
neskoľších predpisov nasledorme:

Celková cena bez DPH vo výške:
(slovom: j edenmiliónstopäťdesiatti sícdeväťstoštrnásť

+31/100 EtrR)

1 150 914J1 EttR

DPH20 %o vovýške:
(slovom: dvestotľidsattisícstoosemdesiatdva + 86/1 00 EUR)

230 182,86 EUR

Celková cena s DPH vo výške:
(slovom: jedenmilióntristoosemdesiatjedentisícdeväťdesiatsedem

+ 17/100 ELrR ).

1381 097,17 EUR

6.2 Celková cena vrátane jednotkových cien bola uľčená na základe záväzného ľozpočtu (Príloha č. 1)

a súťažných podkladov a jezŕxäzná.
Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať pľáce' dodávky a služby v ním ponúknutej ýške ceny podľa
ľozpočtu a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Zhotoviteľ prehlasuje, že ĺím ponúknutá cena
bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvoľbu ceny podl'a rozpočtu. Zmluvné strany
považujú rozpočet uvedený v podanej ponuke zhotoviteľa v ľámci verejného obstarávania za uplný
a záväzĺý' V prípade sporu sa má zato, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej
cene ich zohl'adnil' Zhotovitel'sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny zakéhokoľvek dôvodu najmä
však z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskýnuté všetky potrebné informácie. Zhotoviteľ súhlasí
s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene.
Celková cena diela obsahuje zisk a všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému
vykonaniu diela. Celková cena diela obsahuje okrem nákladov na vlastné vykonanie diela tiež
všetky súvisiace náklady najmä aj na:
a) udržovanie a odstranerue zanaderu zhotoviteľa z miesta realizácie,
b) zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce,
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c) opatrenia k ochľane životného prostľedia,
d) poistenie diela, osôb a Zhotovitel'a,
e) náklady na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela,
f) bankové záruky alebo iné zábezpeky,
g) otganizačnú a koordinačnú činnosť,
h) poplatky spojené so záberom veľejného priestľanstva,
i) zabezpečenie nevyhnutných dopravných opatrení' ak budú potrebné.

6.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú zahmuté všetky náklady spojené s realizáciou potrebných
stavebných prác a dodávok a pos\rtnutých služieb vyžadovaných na riadne splnenie predmetu
plnenia.

6.4 Celková cena sa povaŽuje za konečnú a nemeĺurú. Celková cena sa dohodou zmluvných strán môže
zmeniť v prípade, ak dôjde v priebehu vykonania diela k zmenám sadzieb DPH.

6.5 Naviac práce, okľem tých, ktoľé nevyvolajú zýšenie celkovej ceny, nie sú prípustné a v prípade ich
zĺ ea|izov aĺtia nebudú uhradené.

6.6 Napriek uvedenému v odseku 6'4 a 6.5, ak budú naviac práce opodstatnené a ktoré by vyvolali
zýšenie celkovej ceny, je zhotoviteľ oprávnený ich ľealizovať až na zék|ade podpísaného dodatku
k tejto zmluve, ktoý si objednávateľ vyhradzuje právo predložiť na ľokovanie mestského
zastupiteľstva.

6.7 Zhotoviteľ prehlasuj e, že sa oboznámil s predmetom plnenia, považuje ho za správny a úplný na
riadne zhotovenie diela.

čl. vII.
Platobné podmienky

7' 1 objednávateľ neposkyne zálohu na stavebné práce a dodávky. Zhotovitel' bude fakturovať vykonané
stavebné práce a dodávky dvoma fakturami. Zhotoviteľ vystaví prvri faktúru na záHade súpisov
vykonaných prác adodávok potwdených techniclcým dozorom objednávateľapo zrealizovani 40 oÁ

ceny zákazky a druhú faktúru po ukončení rea|izácte celého predmetu zákazky, teda za dodané
stavebné práce adodávky po celkovom ukončení stavebných prác bez vád anedorobkov
potvľdených obidvoma zmluvnými stľanami v ,,Zápise o prevzatí a odovzdaní stavby, resp. diela".

7 '2 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Zĺriuvné strany vyhlasujú, že
uvedená lehota nie je v hrubom nepomere k pľávam a poviĺľtostiam vyplývajúcich zo záväzkoyého
vďahu.

7.3 Súčasťou faktúry budú prílohy - aktuálne platné certifikáty kvality, prehlásenia o zhode
k zabudovaným materiálom a qýrobkom ak už neboli pľedložené skôr. Faktúra bude spĺĺať všetky
náleŽitosti v zmysle platných účtovných a daňoých predpisov, ich súčasťou bude okľem iného súpis
vykonaných prérc s ľekapituláciou a krycím listom, všetko potvrdené techniclcým dozorom
objednávatel'a. Ďalšou súčastbu faktúry budú prílohy - podrobná fotodokumentácia z vykonaných
stavebných prác, aj zich priebehu za fakturované obdobie ato na CD nosiči afotokópia listov
stavebného deľmíka, vážnych lístkov za sledované obdobie, pľehľad o nakladaní s odpadmi
v priebehu realizácíe diela v rozsahu. FakÍúra bude vyhotovená v 4 onginálnych vy'hotoveniach
vrátane príloh.

7.4 Zrrtluvné strany sa dohodli, že faktúľa bude vystavená v členení v súlade s rozpočtom uvedeným
v prílohe č. 1 k zmluve.

čl. vlil.
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Záraka za kvalitu diela _ zodpovednost'za vady

8.l Zhotovitet ručí a zodpovedá za to, že dielo je vy'konané podľa podmienok tejto zmluvy, v zmysle
platných právnych predpisov a príslušných STN a EN a Že počas záručnej doby bude mať vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve' určené súťažnými podkladmi, pľojektovou dokumentáciou definovanou
v odseku 4.2 tejto zmluvy a rozpočtom uvedeným v prílohe č. 1 tejto zn7uvy predloženým v rámci
ponuky zhotoviteľa a zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi
pľedpismi, STN a EN, a že nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania
pľedpokladaným alebo obvyklým účelom. Ďalej zodpovedázavady diela zistenév záručnej dobe.

8'2 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených sútäžnými
podkladmi, stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a záväzĺými technichými
normami a všeobecnýnni predpismi. Dielo má tiež vady, ak:
a) vykazuje nedorobky, teda nieje vykonané v celom rozsahu'
b) neboli odovzdané doklady, alebo boli odovzdané neúplné alebo spôsobom, kÍorý je vrozpore

s obsahom zmluvy,
c) má pľávne vady, alebo j e zaťaŽené právami tretích osôb.

8.3 Záručná doba je dohodnutá na stavebné práce, poslqrtnuté služby a na dodávky 60 mesiacov azačina
plynúť odo dňa pľotokoláľneho prevzatia diela objednávatelbm, ktoré je zhotovené bez vád a
nedorobkov a neplynie v čase' kedy objednéxatet nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré
zodpovedá zhotoviteľ' Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej objednávateľ nemohol predmet
diela používať pre vady diela, za ktoré zhotovitel' zodpovedá. Pre tieto časti diela' ktoľé boli ako
dôsledok oprávnenej reklamácie objďnávateľa zhotovitel'om opľavené' plynie záručĺá doba
opätovne od začiatku a to odo dňa vykonania reklamačnej opravy'

8.4 Zn'ilvnéstľany sa dohodli preprípad vadydiela, že počas záruénej dobymáobjednávateľprávo
požadovať a zhotovitel' povinnosť bezodkladne bezplatne odstrániť vady.

8.5 Zhotoviteľ je povinný vadu diela, na ktoľú sa vďahuje záruka, odstľániť podl'a typu vady
v teľmínoch:
- menej závažná vada do 72hodín odo dňa jej uplatnenia písomnou formou reklamácie (email).
- viac záxažná vada do 24 hodin od okamihu jej uplatnenia (telefonicky potwdené písomnou

formou reklamácie (email).

Zĺllll;vné stľany sa dohodli, že za menej závažni vadu považujú vadu pľedmetu plnenia, ktoľá síce
obmedzuje riadne uživanie, ale neznemožňujebezpečné užívanie diela.
Yiac závažnou vadou je na účely tejto zmluvy vada, ktoľá znemožňuje riadne a bezpečné užívanie
pľedmetu plnenia' môŽe spôsobiť d'alšie škody na majetku a ohľozenie zdľavia l'udí.
Zĺllluvné 

't.u''y 
sa dohôdli, že bez ohľaáu na ĺehoty dohodnuté v tomto odseku zmluvy, je

zhotovitel'a povinný vadu odstrániť v čo najkľatšom čase.

objednávatel' je povinný umožniť pracovníkom zhotovitelä prístup do priestorov potľebných pre
odstránenie vady. Pokiaľ tak neuľobí, nie je zhotoviteľ v omeškaní s termínom nastúpenia na
odstránenie vady ani s teľmínom na odstránenie vady.

8.6 objednávateľ sa zavänlje, že prípadnú ľeklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou formou.

čl.Ix.
Zmluvné pokuty

9.1 Zhotoviteľ zaplati objednávateľovi zmluvnú pokutu vo wýške 0,5%o z ceny diela určeného vodseku
6.1 tejto zmluvy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania odovzdania prérc podľa čl. IV.
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v dohodnutom termíne podl'a čl. V., odsek 5.3 tejto zn7uvy, a/alebo neodstránenia pipadných vád
a nedorobkov uvedených v ,,Zápisu o prevzati a odovzdaní stavby, resp. dielď'.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady zistené pri preberacom konaní a uvedené v ,,Zápise o prevzatí
aodovzdaní dielď'vdohodnutej lehote najneskôr však do 7 dni od ich zistenia, zaplatí
objednávateľovi zakaždý aj začatý kalendárny deň omeškania s odstránením kaŽdej jednotlivej vady
zmluvnú pokutu vo ýške 25'- EUR až do doby jej úplného odstránenia.

9.3 Ak Zhotovitel' neodstráni písomne reklamované skryté vady diela zistené počas záručnej doby
v dohodnutej lehote najneskôľ však do 7 dn1 od ich oznámelia (prednostne e-mailom)
objednávateľom, zaplati objednávateľovi za každý aj začatý kalendámy deň omeškania
s odstránením každej jednotlivej reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo ýške 500'- EUR až do
doby jej úplného odstranenia.

9.4 v prípade, že zhotovíteľ do 7 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom nezačne
odstľaňovať zistené vady, objednávatel' má právo odstľániť vady treťou osobou na náklady
zhotoviteľa.

9.5 objednávateľ zap|ati za omeškanie úhľady platieb ĺa záHade platobných dokladov uvedených v čl.
VII. tejto zmluvy, zakaždý prípad a zakaždý aj zač,atý kalendárny deň omeškania úrok z omeškania
vo ýške 0,5 oÁ z dlžnej sumy po lehote jej splatnosti.

9.6 Uhĺadením sankcie nie je dotknutý nárok na náhľadu škody.

9.7 Znluvn.ĺu pokutu vyričtuje oprávnená strana povirľrej stľane písomnou formou. Vo vytičtovaní musí
bý' uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoľé k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty oprávňuje a spôsob
výpočtu celkovej vyšky zmluvnej pokuty.

9.8 Pokial'činnosťou alebo nečinnostbu zhotovitel'a dôjde k spôsobeniu škody objednávatelbvi alebo
tretím osobám z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnením podmienok vyplývajúcich zo
zákoĺa, techniclcých alebo iných noriem, zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytoéného odkladu tuto
škodu odstrániť navrátením do pôvodného stavu (restitutio in integĺum) a ak to nie je možné, tak
finančne nahradiť. Všetky náklady s ým spojené nesie zhotovitel'.

čl. x.
okolnosti vylučujúce zodpovednost' (vyššia moc)

10.1 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle
zmluvných stráĺ. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa povaŽujú najmä štrajky, ýluky alebo
iné pracovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných Živlov, vojny, či už vypovedané alebo nie,
blokády, vzbury, ýľžnosti, epidémie' zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky' blesky, záplavy, etózie,
občianske nepokoje, výbuchy, výnimočný stav, núdzoý stav, mimoriadna situácia ale aj

nariadenia týkajúce sa ochrany žĺvota azdraviapri pandémii ochorenia covlD-19 a akékoľvek iné
podobné nepredvídateľné skutočnosti, ktoľé vznikli nezávisle od vôle zmluvných strán, a ktoré
zmluvné stľany nemôžu ovládať alebo pľekonať vynaloŽením náležitej alebo odbornej staĺostlivosti
a postihujú moŽnosť plnenia povirrnosti zmluvnej strany. Zm]uvná stľana postihnutá skutočnostbu
vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti
plniť si zmluvné záväzky.
Žiadna zo zm7uvných strán sa nepovažuje za stranu, ktoľá porušuje svoje zmluvné záväzky, ak
plneniu talcýchto záväzkov bránta akékoltek skutočnosti vyššej moci, kÍoré vzniknú po uzawetí
tejto ZÍnluvy.
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I0.2 KaŽdá zo zmluvných stľán je povinná písomnou foľmou vyrozumieť bez zbytočného odkladu
druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej strany s uvedením
dôvodov a predpokladanej doby trvania talcýchto okolností, inak sa na ňu hľadí tak, akoby vyššou
mocou nebola postihnutá. Zm|uvná stľana odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť
je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich
zodpovednosť.

10.3 Zmluvná stľana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na odstľánenie
okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo moŽné plnenie predmetu tejto zmluvy a druhej
zmluvnej stľane písomne oznámiť zánik okolností vylučujúcich zodpovednosť.

čl. xI.
ostatné ustanovenia

l 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pľi vykonávani prác dodrŽiavať všeobecne záväzne pľedpisy' bezpečnostné
predpisy a platné technické norÍny v zmysle pľojektovej dokumentácie. Ustanovenia, ktoré nie sú
obsiahnuté v návrhu tejto zmluvy sa budú ľiadiť všeobecne platnými ustanoveniami obsiahnuými
vobchodnom zákoĺníku _ zákon č.51311992 Zb. vplatnom zneni aslovens\ým právnym
poriadkom.

I1.2 Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy predloží objednávateľovi fotokópiu platnej zmluvy na
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zákazky v minimálnej

ýške celkovej ceny diela s DPH uvedenej v odseku 6.1 tejto zm7uvy, alebo ekvivalént v inej mene,
počas celej doby realizácie stavby av záručnej dobe (príloha é. 4). Zhotovitel' sa zaväzuje drŽať
poistenie v platnosti počas celej vyššie uvedenej doby.

11.3 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy predloŽí objednávateľovi prďbežný písomný súhlas baĺlky so
znadeĺĺm neodvolatel'nej bankovej zálrul'<y, prípadne iný obdobný písomný doklad preukazujúci
predpoklad zľiaďeĺlla neodvolatel'nej bankovej záruky v prospech objednávateľa pľe prípad
nesplnenia záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi ako qýkonovú záruku vo ýške 15 000,-
EUR.

II.4 Zhotovitel' je povinný najneskôr do piatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy pľedložiť
písomný doklad o ziaderu neodvolatelhej bankovej záruky v prospech objednávateľa pre prípad
nesplnenia závázkov zhotoviteľa zo zm7uvy do ýšky 15 000,- EUR (slovom pätnásttisíc eur). Z
obsahu bankovej záruky musí bý' zrejmé, že sa banka neodvolatelhe zaviizuje zap|atiť akúkol'vek
sumu alebo sumy až do celkovej Úšky bankou zaračenej sumy a to po doručení písomnej výzvy
objednávateľa ĺa zaplatenie. Výkonovil zábezpeku je možné zabezpeéiť v uvedenej lehote aj

vloŽením príslušnej srrmy na bankový účet objednávateľa uvedený vodseku 1.1. tejto zmluvy.
Nesplnenie tejto povinnosti je zénaŽĺým porušením zmluvných podmienok a objednávateľ je
v takom prípade oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť a uplatniť si zmluvnú ponuku to ýške
l5 000,- EUR, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

11.5 Zmluvné stľany sa dohodli, že akvtejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia
podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou bude doľučovať doporučenou poštou,
kuriéľom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostľedníctvom e-mailu'
telefonicky alebo faxom s nasledowým písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní.
Za deň doručenia sa povaŽuje deň pľevzatia písomnosti. V pľípade, ak adresát odmietne písomnosť
pľevziať, za deň doľučenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade' ak si
adresát neprevezrne písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný
deň úloŽnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielatelbvi s označením pošty

',adresát 
neznámý'alebo adresát sa odst'ahoval" alebo s inou poznámkou podobného ýzĺamu, za

deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
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1l'6 objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy
zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje
najmä:
a) ak sa prelkáže, že zhotoviteľ v ponuke v rámci verejnej súťaže alebo v odpovedi naYýzvu na

podanie ponuky predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo
skreslené údaje,

b) ak pri získaní zákazkq sa zhotoviteľ dopustil konania' ktoré je v ,,Príručke pre prijímateľa a
projektového partnera (verzia 1.l)" označené ako kolúzne spľávanie, alebo iným nedovoleným
spôsobom ovplyvnil ýber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade, ak bude prijímateľ -
objednávatel'povinný v dôsledku ýchto skutočností vľátiť poskýnuý pľojektový grant alebo
jeho časť,

c) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovizačaté konkurzné alebo
reštru&Íuralizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pľe nedostatok
majetku zamietnutý návľh na vyhlásenie konkuľzu, alebo bol zrušený konkuľzu z dôvodu, že
majetok úpadcu nepostačuje na úhľadu ýdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj

vtedy' ak existuje dôvodná obava' že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej
dohody j e v ážne ohrozené,

d) zhotoviteľ je v likvidácii,
e) zhotoviteľ nez|oži| zábezpeku podľa odseku 11.4 tejto zmluvy
f) zhotovitel'nedodržal podmienky odseku 11.5 tejto zmluvy.

lL7 objednávateľ má pľávo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy
zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje
najmä:
- ak bude zhotovitel' pľe okolnosti na jeho strane meškať so zhotovením diela nesplnením
postupoých termínov podľa harmonogramu ýstavby, ktory tvorí prílohu k zmluve a ak toto
omeškanie bude dlhšie ako 30 dní,
- ak bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením úloh z kontrolných poľád stavby, prijatých zástupcami
štatutámych orgánov zmluvných strán, dlhšie ako 14 dní,
_ ak bude zhotovitel'pľeukĺázatelhe vykonávať stavebné práce chybne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutými v zmluve, v realizačných projektoch, v techniclcých normách alebo v právnych
pľedpisoch; musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ upozomený objednávateľom v priebehu
zhotovovania diela a ktoľé napriek tomuto upozomeniu neodstranil v primeranej lehote poslqrtnutej
na tento účel objednávateľom, alebo v chybnom plnení naďalej pokľačoval,
- ak áotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní diela tak, Že to bude nasvedčovať tomu' že termín
dokončenia, odovzdania aprevzatia diela nebude dodržaný pľe okolnosti najeho stŕane,
- ak zhotovitel'nesplní povinnosť dohodnutú v tejto zmluve a nepredloží objednávatelbvi doklad o
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v minimálnej ýške celkovej ceny diela s

DPH podľa odseku 11.3 tejto zmluvy,
- ak sa preukáže, že zhotovitel' v ponuke v rámci veľejnej súťaŽe alebo v odpovedi na Yýmu na
podanie ponuky predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené
údaje,
- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti áotoviteľovi začaté konkurzné alebo
ľeštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurzu z dôvodu' že majetok
úpadcu nepostačuje na úhradu ýdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty' ako aj vtedy, ak
existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne
ohrozené,
- zhotoviteľje v likvidácii.

1 1.8 V prípade nepodstatného porušeni a zmluvy sú zmluvné strany opľávnené od zmluvy odstúpiť po
márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej ýzve druhého účastníka dohody na
odstránenie konania v ľozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov
takéhoto konania. Ak sa účastníci dohody písomne nedohodnú inak, primeľanou lehotou podľa
predchádzajúcej veý je 10 (desať) dní.
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11.9 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok Zmenu v právnom postavení

zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkuľzu, vstup do likvidácie, Zmena právnej formy, zmena

v opľávneniach konať v mene zhotoviteľa a podobne) alebo akákolVek iná zmena majúca priamy

vplyv na plnenie zo strany Zhotovitel'a, je zhotovitel' povinný písomne oznämiť tieto skutočnosti

písomne objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) dní, od kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak

neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povirľrosti

a objednávatel' má pľávo odstupiť od zmluvy. Za akilkol'vek inú zmenu sa považuje aj zmena

bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj potwdenie príslušnej banlcy.

11.10 odstupenie od Zĺiuvy sa spravuje ustanoveniami $ 344 a nasl. zákona č. 5I3lI991 Zb. obchodný
zákonník v znení neskoľších predpisov. odstúpenie musí mať písomnú formu, musí bý doručené

druhému účastníkovi dohody (tej, ktorá svoju povinnosť porušila) ajeho účinky nastávajú dňom

doručenia odstúpenia. odstupením od objednávky nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej

ýške'

11.11 Zhotoviteľ predloŽí predpodpisom zmluvy objednávateľovi súpis zĺámych subdodávateľov - viď.
Pľíloha č.2.

11.12objednávateľ uľčuje nasledovné pravidlá pľe zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy v
zmysle $ 4l ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní: Zhotovitel'nie je oprávnený postupiť ptáxaa
poviĺľrosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez preďchádzajúceho písomného súhlasu

objednávateľa. Zhotovitel' je povinný minimálne 5 pracovných dní pred zadanim práce

subdodávatelbvi tuto skutočnosť oznámiť objednávatelbvi s identifikačnými údajmi subdodávatel'a

s uvedenímrozsahu zadávaĺej časti diela ajeho hodnoty.

II.1'3 Zhotovitel' je povinný predložiť objednávatelbvi doklady potvrdzujúce, že subdodávateľ

realizujúci časť diela v hodnote nad 100.000,- € je paľtnerom veľejného sekÍora.

čl. xil.
Zá,ľ,erečné ustanovenia

Iz.L Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
stľán. objednávatel' si vyhľadzuje právo zmluvu predložiť na pľerokovanie Mestskému

zastupiteľstvu v Šali.

I2.2 Tilto zmluvu vzmysle $ 5a zákona č.21112000 Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zĺeni
objednávatel' zlerejní na svojom webovom sídle. Zmluva nadobúda účinnosť aŽ nasledujúcim

dňompojej zverejnení.

12.3 Zĺĺthlvné strany súhlasia so zveľejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými stranami na

webovom sídle obj edn áv ateľ a.

I2.4 Zmluvné strany sa zavdzujil riešiť prípadné spory vypl1ývajúce ztejto zmluvy o dielo prednostne

formou dohody (zmieru) pľostľedníctvom svojich zástupcov.

I2.5 vprípade, Že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktoľá zmluvná strana opľávnená poŽiadať

o ľozhodnutie súd. Všetky spory z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace budú rozhodnuté pred

Všeobecným Rozhodcovslcým súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská ľepublika'

lČo: st 4I2772 s konečnou platnosťoujedným ľozhodcom ustanoveným ľozhodcovským súdom

podl'a vnútorných pľedpisov súdu s možnosťou súdu v zmysle ust' $ 22a ods. l zákona

č.24412002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskoľších predpisov.
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12.6 Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s pľávnymi
predpismi SR a EÚ, nie je ým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvne strany sa

v takomto pľípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné
ustanovenie noým platným ustanovením tak' aby bo1 zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah
jednotliých ustanovení zmluvy.

|2.7 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

I2.8 Táto zmluva je vyhotovená v 6 exempláĺoch, každý z nlch má platnosť oľiginálu. Štyri exempláre
zmluvy dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ'

I2.9 Zmluvné stľany podpisom tejto zmluvy poskýujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade
s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z' o ochrane osobných údajov a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov' v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je
nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas
trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetlcých záväzkov vzniknutých na
záldade tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

12.10 Pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli'
že pokial' niektoré vďahy za|ožene touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie sú ýslovne touto
zmluvou upravené, budú sa ľiadiť ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatĺrými všeobecne
záväznými právnymi predpismi SR.

I2.ll Zm7uvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pľečítali, poľozumeli jej obsahu a právnym účinkom z
nej vyplývajúcich' ZmLuvné prejavy sú dostatočne zronlmitelhé a určité, zástupcovia oboch
zmluvných strán sú oprávnení uzavľieť túto zmluvu v mene zmluvnej strany, ktorú zastupujú a na
znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

I2.I2 Zmluvne strany sú si vedomé skutočnosti, Že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže bý'
zveľejnená na webovom sídle správcu progľamu, ktoým je Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky.

Prílohy zmluvy: 1. Rozpočet (aj v elektronickej podobe na CD)
2. Zoznam subdodávateľov
3. Harmonogľam prác
4. Fotokópia poistnej zmluvy

VKrupinedňa 6- ĺa.2Ôe7 V Šali aĺa ...f..(..'1.,...?.?.l z

Zhotoviteľ:
VERONY OaS s.r.o

objednávatel':
Mesto Šaľa

VERM-Y'
pl"^ľx.."JF 

.?,9.6^/3

lČo:4k

JUDr. Tomáš

rV



REKAPITULÁcn srRvgv
Kód: 2021503
Stavba: Rekonštrukciastrešnejkonštrukciemestskejplavárne

JKSO:
Miesto: Močenok

objednávateľ:

Mesto Šaľa, Nám.sv.Trojice 1953/7, Šaľa

Zhotoviteľ:
VERÓNY oas s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Projektant:

ATELIER.AT, s.r.o.

spracovateľ:

Dudonová

Poznámka:
Rozpočet ie spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie.

KS:
Dátum: 16.8.2021

lČo:
lČ oPH:

lČo:
lČ DPH:

lČo:
lČ opĺ:

lČo:
lč DPH:

47210621
sK20238í0382

Cena bez DPH 1 ĺ50 914'3í

DPH základná
znížená

Sadzba dane
20,000/o

20,000/o

Základ dane
0,00

1 í50 9143í

Výška dane
0,00

230 í82'86

Cena s DPH v EUR 1 381097,17

Projektant

Dátum a podpis:

Spracovateľ

Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

objednávateľ

Dátum a podpis:

zhotoviteľ

Dátum a podpis:

\ŕEFXmlÝ'
Prbmvselná 936/3

963 01 Krupina O
Éo:47 2ĺo 621 DlČ: 2023810382

PeO*e\Pečiatka 25.A.29i21
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REKAPITULÁcn oeĺeKToV sTAVBY
Kód: 2021503

Stavba: Rekonštrukcia stÍešnej konštrukcie mestskej plavárne

Miesto: Močenok Dátum:

objednávateľ: Mesto Šaľa, Nám'sv.Trojice'1953/7, Šaľa Projektant:

Zhotoviteľ: VERÓNY oas s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina spracovateľ:

18.O8.2021

ATELIER.AT, s.r.o.

Dudonová

KÓd Popis Cena bez DPH IEURI Cena s DPH IEURI

Náklady z rozpočtov í í50 914'3ĺ 1381097,17

so-oĺB So-0í.Rekonštrukciastľešnejkonštrukcie
mestskej plavárne - búracie práce, stavebná časť

275 432,07 330 5í8'48

875 482,24 1 050 578,69so-01N So-01 Rekonštľukcia strešnej konštrukcie
mestskej plavárne - návľh, stavebná časť
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KRYGĺ LlsT RozPočTU
Stavba:

RekonŠtrukcia streŠnej konŠtrukcie mestskej plavárne

Objekt:
so-01 B - so_0í Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne -

búracie práce, stavebná čast'

JKSO:
Miesto Močenok

objednávatel':

Mesto Šaľa, Nám.sv.Trojice 1953/7, Šaľa

Zhotovitel':

VERÓNY oaS s.r.o., Priemyselná 936/3' Krupina

Projektant:

ATELIER.AT, s.r.o

Spracovatel':

Dudonová

Poznámka:
Rozpočet je spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie.

KS:
Dátum:

lČo:
lČ opH:

lČo:
lČ DPH:

lČo:
lČ DPH:

lČo:
lČ optt:

16.08-2021

47210621
sK20238't0382

Cena bez DPH 275 432,07

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00

275 432,07

Sadzba dane
20,000/o

20,000/o

VýŠka dane
0,00

55 086,4'l

Cena s DPH V EUR 330 5í8'48

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a oodoĺs: Pečiatka

objednávateľ Zhotov|teľ líER(ffiľY'
Prlemvselná 936/3

963 01 Krupina O
Éo:4z 2ío 621 Dlc: 2023810382

/

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁGn RozPočTU
Stavba:

Rekonštrukcia strešnej konŠtrukcie mestskej plavárne

Objekt:
so-01 B _ so_Oí Rekonštrukcia strešnei konštrukcie mestskej plavárne'
búracie práce, stavebná čast'

Miesto: Močenok

objednávatel': Mesto Šaľa, Nám.sv.Trojice 1953/7, Šaľa

Zhotovitel': VERÓNY oaS s'r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

KÓd dielu - Popis

NákIady z rozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

16.08.2021

ATELIER.AT, s.r.o.

Dudonová

Cena celkom [EUR]

275 432,07

2't0 638,04

1 - Zemné práce 5 759,86

9 - ostatné konštrukcie a práce-búranie 202 553,91

99 - Presun hmÔt HSV 2324,27

PsV - Práce a dodávky PSV 64794,O3

712 - lzolácie striech, povlakové krytiny 7 523,93

713 - lzolácie tepelné í0 016'98

721 - Zdravolechnika - vnútorná kanalizácia 761,94

762 - KonŠtrukcie tesárske 249,20

764 - KonŠtrukcie klampiarske 353,53

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 45 888,45

VP - Práce naviac 0,00
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RozPočET

Rekonštrukcia strešnej konŠtrukcie mestskej plavárne

so-0í B _ so-0í Rekonštrukcia strešnei konštrukcie mestskej plavárne -

búracie práce, stavebná čast'

Močenok

Stavbá:

Objekt:

Miesto:

objednávatel':

Zhotovitel':

Mesto Šaľa, Nám.sv.Trojice 'l953/7, Šaľa

VERÓNY oaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

16.08.2021

ATELIER.AT, s.r.o.
Dudonová

PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] cena celkom [EUR]

Náklady z ľozpočtu

o HSV

D1
Práce a dodávky HSV

275 432,07

210 638,04

Zemné

"výkop pre základy na úrovni _2,070" 4'2,6'2'6'(1,77+o,6)

5 759 86

64,085

1 K 13971 1101.S
Výkop v uzavreých priestoroch s naloŽenĺm V'ýkopu na
dopravný prostriedok V hornine 1 aŽ 4

m3 64,085 84,42 5 4't0,06

2 K 162501 102.S
Vodorovné premiestnenie \^ýkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.'|-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 23,304 3,85 89,72

64'085-40'78'ĺ 23,304

3 K 16250 t 105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.'| -4' do 'l 00 m3' prĺplatok k cene za
kaŽdých ďalšich a začahých 1000 m

m3 452,85',1 0,39 't 76,61

P

P
Poznámka k položke:|)
do vzdialenosti 10km

64'692953866 ĺ 468-7'Prepočítané koeÍicientom mnoŽsfua

Poznámka k položke:a
zemina hrubé/hnedá - 1,384 m3fra
m=V/1,384

23,304'0,165

ostatné konŠtrukcie a

452,851

3,845

D9 202

924

Poznámka k položke:E
prĺplatok za použitie na 6m

924"5 koeficientom množstva

111

Poznámka k položke:a
príplatok za lešenie na 6m

11',l koeÍicientom množstva

11 K 943944825.S
DemontáŽ lešenia priestorového ťaŽkého pracovného
alebo podperného bez podláh do tĺrj'šky 20 m pri

zaťaŽenĺ nad 12 do 14 kPa
m3 't't1,251 1,09 '121,26

4

P

P

4 K 171201201.5 UloŽenie sypaniny na skládky do 't 00 m3 m3 64,693 0,69 44,64

5 K 1712090020
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné

t 3,845 10,10 38,83

6 K 942941022.5
MontáŽ lešenia ťaŽkého radového s podlahami' šírky
od 2'00 do 2,50 m' prizaťaŽenl do 3 kPa' výŠky nad 10
do20m

m2 924,000 4,53 4185,72

7 K 942941192.5
PrÍplatok za pý a kaŽdý d'alšÍ začaý mesiac pouŽitia
lešenia ťaŽkého radového s podlahami, šĺrky od 2'00
do 2'50 m' Výšky nad 10 do 20 m

m2 4 620,000 'ĺ 
'88 8 685,60

8 K 94294',t822.5
IDemontáŽ lešenia ťaŽkeho radového s podlahami,

|šĺrky od 2'00 do 2'50 m, pri zaťaŽení do 3 kPa' uýšky

Inad 1O clo 20 m
m2 924,000 2,79 2 577,96

I K 943944'125.S
MontáŽ lešenia priestorového ťaŽkého pracovného
alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri

zaťažení od 12 do 14 kPa
m3 111,251 1,77 196,91

1 0 K 943944295.S
Prĺplatok za pý a kaŽdý ďalší i zaéalý mesiac pouŽitia
leŠenia priestorového ťaŽkého prac. alebo podperného
výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia od 12 do 14 kPa

m3 556,255 0,68 378,25

''pod stredouý prstenec'' 13'82'8'05
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t

15

1np 2"ĺ 5'(0'25+1 ,35-6)
"2np sprchy" 2,1 5' (0,25+ 1,36' 2)

súčet

"1 np sprchy'' 0'3-2'612'95+o'í 5)

"1 np bufeť' o,3-5,4'(o,7+o,í 5)

"3np" 6,38-3-(1,5 +4,5)* 2*O,3+2,49* 2,15-5- 2. 0,3

Súčet

'17,953

6,386

24,339

2,418

1,377

17,894

21,689

pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] cena celkom [EUR]

12 K 9610431 1 I .S
BÚranie základov alebo vybÚranie otvorov plochy nad 4
m2 z betÓnu prostého alebo preloŽeného kameňom, _

2,200001
m3 10,323 79,60 Bz't,71

962031 1 35.S m2 24,33913 K
BÚranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4
m2ztvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -
0,1 I 500t

42,351 ,rl

14 K 96203223'ĺ.s
Búranie muriva alebo vybÚranie otvorov plochy nad 4
m2 nadzákladového z tehál pálených'
vápenopieskových' cemento'\^ich na maltu' _1'90500t

m3 21,689 22 arl 490,61

1 5 K 963012515.S
I 
Búranie stropov, atĺk z dosiek alebo panelov zo

|Železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140

lmm, -2,'10000t
m3 3,850 ,*,*l 385,96

''vzť' 0' 1 
*0'55'70

Súčet

"hala" 0,1 5.1,2-(89,8+80)
Súčet

3,850

3,850

1 6 K 963012525.S
Iauranie stropov, atík z dosiek alebo panelov zo
|Železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140

lmm, -1,60000t
m3 30,564 73, .'l 2233,62

17 K 96305'ĺ 1 13.s Búranie ŽelezobetÓnových stropov doskových hr'nad
80 mm, -2,40000t

m3 4,656 89,961 418,85

'3. 15

,| I K 965042121.S
Búranie podkladov pod dlaŽby' liatych dlaŽieb a
mazanín,betón alebo liaý asfalt hr.do 100 mm' plochy
do 1 m2 -2,200001

m3 0,115 122 ,.l 14,06

09 'ĺ'ĺ5

1 I K 965042141.S
Búranie podkladov pod dlaŽby' liatych dlaŽieb a
mazanĺn,betÓn alebo liaty asfalt hr.do 100 mm' plochy
nad 4 m2 -2,20000t

m3 6,194 8í 
'01 50í '78

"1 194

20 K 965081812.S
Búranie dlaŽieb' z kamen', cement., terazzo\^ých'
čadičov'ých alebo keramických, hr. nad 10 mm, -
0,065001

m2 70''ĺ 00 .,..1 240,44

" 1 .np*' 1 3,9 +'l 4,7 2+20,1 +20,1

"2.np" 0,64+0,64
súčet

68,820
1,280

"hala pri atike"o,í06*180
''hala pri Vzť' 0,34'70
''vzť'0,02*65

3-1,4',1

100

19,080
23,800

'ĺ'300
180

4,200

486,4221 K 96508294't 5.S odstránenie spádového násypu na strechách m3 44,180 11,01

22 K 968061 125.S
Vyvesenie dreveného dverného krĺdla do suti plochy do
2 m2, -0,02400t

ks 3,000 0,621 't,86

23 K 968071 1 13.S
Vyvesenie kovového okenného krĺdla do suti plochy
nad'ĺ' 5 m2

ks 6,000 o,90l 5,40

24 K 96807í 125.s Vyvesenie kovového dverného kĺdla do suti plochy do
2m2 ks 2,000 0,841 1,68

25 K 968072245.5
VybÚranie kovo\^ých rámoV okien jednoduchých plochy
do2m2, -0,04100t m2 4,200 4,761 19,99

26 K 968072246.S IVybúranie kovo\^ých rámoV okien jednoduchých plochy
loo ĺ mz, -o'o34oot

m2 24,000 3,991 95,76

3-2-2+3',2.2 24,OOO

27 K 968072455.S Ivybúranle kovorných dverorných zárubní plochy do 2
lm2. -0,07600t m2 4,200 2o,08l 84,34

0,7'2'3 4,200

28 K 968072456.S IvybÚranie kovorných dverornj'ch zárubnĺ plochy nad 2
lm2, -o,o63oot

m2 3,6001 1s,06 
|

54,22

1,8'2
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29 K 968072641.S Ivyoĺranie kovových stien plných, zasklených alebo
IWkladných' -0'02500t

m2 26,5701 4,501 1'19.57



MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] cena celkom [EUR]PopisPČ Typ KÓd

"vzt' 5,15*1,4'2

"buÍel" 2-2,25'2'7
súčet

'14,420

12,150

30 K 972054491.S IVyĺúranie otvoru V stropoch a klenbách železob.
Iplochy do 1 m2,hĺ. nad'l2o mm, -2,40000t

m3 0,192 234,57 45,04

15 192

3'ĺ K 9740831 12.S
Rezanie betónových mazanĺn existujúcich vystuŽených
hĺbky nad 50 do '100 mm

m 72,960 11,23 819,34

''1.np'' 1 5"ĺ7+1 5'53+17'93+17'93
"2.np" 3,2+3,2
Súóet

6,400

32 K 9780't I191.S
otlčenie omietok stropov vnÚtorných vápenných alebo
vápennocementovtých v rozsahu do 100 %' -0'05000t

m2 233,670 3,41 796,81

182+200

"1 np sprchy" (3,35'2'7)
''2np sprchý' (3'35'2'3)

10'2

Poznámka k položke:a
príplatok za odvoz do 10km

592,772.9 koeÍicientom množstva

Poznámka k položke:a
plplatok za dopÍavu do 40m

592,77 2'6'Prepočítané koeficientom množstva

592,772
-(21 5'738+6'753+1 03'369+74'869+'ĺ 05'879+'l 6'240)

46,900
20,100
67

5 334,948

3 556,632

592,772
-522,848

P

P

33 K 97805953í.s
lodsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek

IvnÚtorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -
| 
0,068001

m2 67,000 3
"I

238,52

34 K 9790'ĺ 'l'ĺ'ĺ 1 .s Zvislá doprava sutiny a VybÚraných hmÔt za prvé
podlaŽie nad a|ebo pod základnÝm podlaŽĺm t 592,772 9,32 5 524,U

35 K 9790t1121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za kaŽdé
d'alšie podlažie t 592,772 6,54 3 876,73

36 K 9790t1201.S Plastový sklz na stavebnú suť Výšky do 'ĺ 0 m ks 2,000 30,84 61,68

37 K 97901 123í.s DemontáŽ sklzu na stavebnú suť výŠky do 't 0 m m 20,000 7,44 148,80

38 K 979081 t 1 1.S odvoz sutiny a vybúraných hmÔt na skládku do 1 km t 592,772 12,01 7 119,'19

39 K 97908112t.S odvoz sutiny a VybÚraných hmÔt na skládku za kaŽdý
d'alší 1 km

t 5 334,948 0.38 2 027,28

9,41 5 577,9840 K 9790821 í 1.S
VnÚtrostavenisková doprava sutiny a vybÚraných hmÔt
do10m t 592,772

41 K 979082121.S
VnÚtrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmÔt
zakaŽdÝch ďalších 5 m

t 3 556,632 1,06 3770,03

42 K 9790890120
Poplatok za skladovanie - betón, tehly' dlaŽdice (17 01

)' ostatné
t 215,738 22,95 495t,t9

43 K 9790891 120
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02),
ostatné

6,753 34,88 235,54

44 K 9790892120
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný
decht' dechtové výrobky (17 03 )' ostatné

t 103,369 21,11 2182,',12

45 K 9790893120
Poplatok za skladovanie - kovy (meď' bronz, mosadz
atď.) (1 7 04 )' ostatné

t 74,869 34,88 2 611,43

46 K 9790894't20
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a
materiály obsahuiúce azbest (17 06), ostatné

t 105,879 91,80 9 719,69

47 K 9790895'120
Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze
sadrv ('ĺ7 08 ). ostatné

t 16,240 22,95 372,71

48 K 9790896120
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demoláciĺ (17 09)' ostatné

t 69,924 25,70 't 797,05

49 K 981 51 í 1 'ĺ 6's Demolácia konštrukciĺ objektov' vykonávaná
postupným rozoberaním' _2'00000t m3 30,553 2't3,41 6 520,32

"atika" 0,37'69,79
"stĺpy'' 0'02'3,5-20
''schodiskď' o,317' 1,8
''vnútorný prstene c' o,23" 1 2
Súčet

25,822
1,400
0,571
2,760

50 K 981 5771 'ĺ 35.s
DemontáŽ stuŽujÚcich ťahadiel' lán z ocele priemeru
nad 28 do 32 mm

m 3743,280 32,591 121 993,50

Poznámka k položke:a
Poznámka: cenaje odhadovaná, vzhIadom k veÍkej špecializácií
vykonávanej demontáže sa dá presne určiť až piamo realizátorom
asanačných prác

"bazénová hala" 108t29'109
"vzt'54"1'1,1o2
súčet

P

3143,772
599,508

3743,280

slÍana7 z17
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽstvo J'cena [EUR] cena celkom [EUR]

D99

o PSV

o 7'12

Presun hmÔt HSV

Práce a dodávky PSV

5 ,| 998981 123.S
Presun hmÔt na demoláciu objektov bez obmedzenia
Wkonávanú postupnÝm rozoberanĺm uýšky do 2'l m t 70,326 33,05K 2324,27

2 27

64 794,03

7 523,93lzolácie striech

52 K 712300831.S odstránenie povlakovej kýiny na strechách plochých
10' iednovrstvovei, -0,00600t

m2 31,040I 0,58 18,00

31,040

"optifol hala" 2325+(1 
"ĺ 

+0'6+0'2)-(89'8+80)

"Optifol vzt" 350+(68,5-0,65)

Súčet

2 647,620

394,525

3 042,145

53 K 712300832.S odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých
10' dvoivrstvovei, -0,01000t

m2 31,040 0,66 20,49

54 712600831.S odstránenie povlakovej krytiny na oblých strechách
iednovrstvovei. -0.00600t

m2 3 042,145 0,72K 2190,34

55 K 71260083í.s odstránenie povlakovej krytiny na oblých strechách
iednovrstvovei, -0,00600t

m2 3 0í 1'000 0,72 2 167,92

"sklenná tkanina'' 2325+336+350 3 011,000

56 K 7'ĺ2600832's odstránenĺe povlakovej krytiny na oblých strechách
dvoivrstvovei. -0.0'l 000t

m2 3 042,145 0,831 2 524,98

''Bitagit halď' 2325+(1,1 +0'6+0,2)*(89'8+80)

''Bitagit vzť' 350+(68'5-0'65)
súčet

2647,620
394,525

3 145

"parozábrana 2x'' (2325+336+350)'2 6 022,000

57 K 712600834.S Iodstránenie povlakovej krytiny na oblých strechách
IkaŽdei d'alŠei vrstw. -0.00600t

m2 6 022,000 o,1o 
I

602,20

58 K 7't3000022.s
odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej vol'ne z
polvstYrénu hr' do 10 cm -0'0045t

m2 70,'t00 34,350,491

o 713 lzolácie

" 1 .np" 1 3,9+ 1 4,7 2+2O,1 +20,1

"2.np'0,64+0,64

''Herakliť' 350+2325
"Rotaflex 3x hala" 2325.3
"Rotaflex 3x hala pod Vzť' 336*3
"Rotaflex 2x vzt' 350.2
súčet

10 016,98

68,820
't,280

2 675,000
6 975,000
1 008,000

700,000
11

59 K 7 t3000040.s
odshánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech
plochých kladenej vol'ne z Vláknitých materiálov hr. do
10 cm -0,009t

m2 'ĺ 1 358'000 I 654,300
'.1

60 K 71 300004 1 .s
odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech
plochých kladenej Vol'ne z Vláknit'ých materiálov hr. nad
'ĺ0 cm -0'0í8t

m2 31,040 0,-l 27,94

61 K 713000050.s odstránenie nadstresnej tepelne.i izolácie striech
plochých lepenei z polystyrénu hr. do 10 cm -0'0088t

m2 316,205 0,95 300,39

"Polsid hala" (1 ,'t +0,5)189,8+80)

''Polsid vzť' 0'65-68'5
súčet

Zdravotechnika - VnÚtorná kanalizácia

271,680
44,525

316,205

D 721 761,94

62 K 721'ĺ40806.s DemontáŽ potrubia z liatinových rúr odpadového alebo
daŽd'ového nad DN 'ĺ00 do DN 200' _0'03065t m 102,000 7,47 76',1,94

70+4',8 'ĺ 02'000

o 762 Konštrukcie tesárske

''hala, á 3ocm'' 0,239-(90+80y0'3

0

D

'ĺ35'433

63 K 76213481 15.S
DemontáŽ debnenia nadstrešných stien, klinov z fošien
-0,03000 t

m2 'ĺ 35'433 1,84 249,20

764
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KonŠtrukcie klam rske

"hala" 89,8+80

"vzť'70
"3np" 33,8+26
Súčet

169,800

70,000
59,800

299,600

64 K 764430840.S
DemontáŽ oplechovania múrov a nadmuroviek rš od
330 do 500 mm, -0,00230t

m 299,600 1,18 353,53



MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] cena celkom [EUR]PopisPČ Typ KÓd

D 767 KonŠtrukcie kové kovové 45 888,45

m2 3 01 1,000 '12,'t265 K 7671228.5 DemontáŽ konŠtrukciĺ s výp|ňou z drôtenej sĺete
zváraných, -0'0'l700t 36 493,32

2325+336+350

"murivo 400" 0,98.30,76/0,4
"murivo 1 10" 7 ,57-3,5ĺo,11-(2-6- 1+2-1 ,8+1,4'5,15'2)

"murivo 200" (4,075-1 1,3+3,988- I 5,94+4,02' 18,23+4,13' 13,3)-
(2. 2- 3+ 0,7 

* 2+0,7' 2+3', 1,4* 1 + 0,7 - 2+2- 2' 3)

súčet

3

75,362
210,844

205,430

66 K 767't35841.S DemontáŽ stien a priečok, nosnej konštrukcie, -
0,010001

m2 491,636 2,40 1 '179,93

67 K 76741 1831.S Demontáž opláštenia steno\^ými panelmi, -0'01 10t m2 491,636 7,00 3 441,45

"murivo 400" 0,98'30,76/0,4
"murivo 1 1 0" 7 ,57'3,510,11-(2.6'1+2'1 ,8+1,4-5,15'2)

"murivo 200'' (4'075-1 1'3+3'988-1 5'94+4'02-'ĺ 8'23+4'13" 13,3)-
(2.2',3+0,7'2+O,7'* 2+3' 1,4' 1 +0,7' 2+2' 2', 3)

75,362
210,844

205,430

491

335,000

68 K 767590830.S
Demontáž podlaho\^ých konštrukciĺ zdvojených podláh
dosiek, -0,02000t

m2 335,000 12,62 4 227,70

"podlaha" 335
súčet

69 K 767590840.S I 
DemontáŽ podlaho\^ých konštrukciĺ zdvojených podláh

Inosného roštu, -o,o1ooot
m2 335,000 1,63 546,05

VP Práce naviac 00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYGĺ LIST RozPočTU
stavba:

RekonŠtrukcia streŠnej konŠtrukcie mestskej plavárne
gpjekt:

so-0í N - so-Oĺ Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskei plavárne -
návrh, stavebná čast'

.IKSO:
Miesto: Močenok

KS:
Dátum:

lČo:
lČ opH:

lČo:
lČ DPH:

lČo:
lČ DPH:

tČo:

lČ opH:

objednávatel':

Mesto Šaľa, Nám.sv.Trojice 1953/7' Šaľa

Zhotovitel':
VERÓNY oaS s.r.o', Priemyselná 936/3, Krupina

Projektant:

ATELIER.AT, s.r.o.

Spracovatel':

Dudonová

Poznámka:
Rozpočet je spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie.

16.08.2021

47210621

sK20238't 0382

Cena bez DPH 875 482,24

DPH základná
zniŽená

Základ dane
0,00

875 482,24

Sadzba dane
20,ooo/o

20,000/o

Výška dane
0,00

175 096,45

Cena s DPH V EUR í 050 578'69

Projektant Spracovateľ

Dátum a oodpis:Dátum a podpis: Pečiatka Pečiatka

objednávateľ Zhotoviteľ \ŕER(ffilÝ'
Prlemvselná 936/3

963 01 Krupina O
ŕDl4l 21o621 DlÔ: 202381o3B2

Dátum a podpis: Pečiatka
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Dátum a oodois: 25.8.202'.|' Pečiatka



REKAPITU LÁc !A RozPočTU

RekonŠtrukcia strešnej konŠtrukcie mestskej plavárne

so-0í N - so_Oĺ Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne _

návrh, stavebná čast'

Stavba:

Objekt

Miesto:

objednávatel':

Zhotovitel':

KÓd dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV

Močenok

Mesto Šal'a, Nám.sv.Trojice 1953/7, Šaľa
VERÓNY oaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

16.08.2021

ATELIER.AT, s.r.o.
Dudonová

Cena celkom IEURI

875 482,24

108 145,13

1-Zemnépráe 't34,58

2 -Zakladanie 24109,46

3 - Zvislé a kompletné konŠtrukcie 'r 390,82

4 - Vodorovné konštrukcie 37,44

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 56 051,77

9 - ostatné konštrukcie a práce-búranie '19 512,00

99 - Presun hmÔt HSV 6 909,06

PsV - Práce a dodávky PSV 576 335,24

7'l2 - lzolácie striech, povlakové kfiiny 61 351,41

713 - lzolácie tepelné 115 747,18

762 - KonŠtrukcie tesárske 28 056,65

763 - KonŠtrukcie - drevostavby 40 704,97

764 - KonŠtrukcie klampiarske 4 404,29

766 - KonŠtrukcie stolárske 109,42

767 - KonŠtrukcie doplnkové kovové 142199,98

771 -PodlahyzdlaždÍc 2320,62

781 - Obklady 1 2'.t4,56

783 - Nátery 177 108,38

784 - Mal'by 3 117,78

787 - Zasklievanie 0,00

M - Práce a dodávky M '191 001,87

43-M - MontáŽ ocel'ových konŠtrukcií 'r91 001 ,87

VP - Práce naviac 0,00
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staVbá

objekú:

RozPočET

RekonŠtrukcia streŠnej konštrukcie mestskej plavárne

so-0í N _ so-Oí Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne -
návrh, stavebná časť

Miesto:

objedrrávatel':

lfieleyitel':

Močenok

Mesto Šaľa, Nám'sv.Trojice 1953/7, Šaľa
VERÓNY oaS s.r.o., Priemyselná 936/3, Krupina

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

16.08.2021

ATELIER.AT, s.r.o.

Dudonová

pČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV

o1
Práce a dodávky HSV

875 492,24

109 145,13

134,58
,| K 'ĺ74'ĺ 0'l00'ĺ .s IZásyp sypaninou so zhutnenĺm jám, šachiet, nýh,

lzárezov alebo okolo obĺektov do 't 00 m3
m3 40,781 3,30 't34,58

D

Zemné

1,7 7'* 2,6- 2,6', 4-4- 1,7 7' 0,25', 4

Zakladanie

40,781

2 24109,46

2 K 2299421120.5
Rúrkové mikropilóý tlakové i ťahové z ocele í'ĺ 523 pri
priemere nad 80 do'105 mm

m 120,000 121,20 14 544,00

5m" 4.6t5

3 K 229946112.5
Hlava rúrkovej mikropilÓty namáhanej len tlakom pri
priemere mikropilÓty nad 80 do 105 mm

ks 24,000 64,31 1 543,44

4"6

4 K 275321511.5
BetÓn základových pätiek' železow (bez V'ýstuŽe)' tr. c
30137

m3 16,224 10't,21 't 642,03

5 K 27536't821 .S z ocele 8500 (10505) t 1,622 1 961,55 3 í8'l '63

15

7 K 281602211.5
lnjektovanie povrchové s dvojiým obturátorom
mikropilót alebo kotiev tlakom do 0, 6 MPa (m) m 120,000 10,36 1243,20

5m" 4.6.5 1 20,000

o3

D4

Zvislé a konŠtrukcie 1 390,82

37.44

"bufet" 0,7-5,4-0,3
"sprchy" 2,6.2,95.0,3
Súóet

1,134
2,301

15

10 K 342272103
Priečky z tvárnic YTONG hr. 'l25 mm P2-500 hladkých'
na MVC a maltu YTONG (125x249x599) m2 21,329 26,22l. 559,25

.np" 2"ĺ 5-('ĺ '3'3+0'2+'ĺ '55+1+0'92)
"2.np" 2,1 5' (0,25+2,1)

Súčet

16,276
5,053

21,329

Vodorovné konŠtrukcie

6 K 279311117.5
Postupné dobet. zákĺadouých konštrukcií bez \^ýkopu,

zapaŽ. a debnenia prost'ým betÓnom tr' c 25130
m3 10,581 184,78 1955'16

196,12I K 3'12272563
Murivo vtj'plňové (m3) z tvárnic YTONG Statik hr' 300
mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG
(300x249x499)

m3 3,435 673,67

I K 340291132.5
Dodatočné ukotvenie priečok k betonov.ým
konštrukciam plochými nerezo\^ými kotvami hr. priečky
nad 'ĺ00 mm

m 19,350 8,16 157,90

'11 K 41 'ĺ 388531 .s ZabetÓnov. otvoru s plochou 0'25-1'00 m2, v stropoch
zo ŽelezobetÓnu a tvárnicovtých a v klenbách

m3 0,1'17 320,00 37,44

0,39.2-0,1 5 0,117

D6 Ú osadenie

"náteť' 2,6-2,95+o,7* 5'4' 2+o,3' 5,4+2'6-0'95
"obklad'' 23'56+'ĺ 0'05
Súčet

19,320
33,610
52,930

1 2 K 6124601 't I .S
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom
nasiakavosti

m2 52,930 1 68,28"l
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PČ TyP KÓd Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] cena celkom [EUR]

13 K 612460363.S IVnútorná omietka stien Vápennocementová
Iiednovrstvová, hr. 1o mm

m2 52,930 ?,091 375,27

''náteť' 2,6'2,95+0,7-5'4-2+0,3'5,4+2,6'0,95
"obklad" 23,56+10,05
súčét

3'3

19,320
33,6 t 0

500

603

1 4 K 612465163.S m2 16,96
VnÚtorný sanačný systém stien s obsahom cementu,
sanačná hr.20 mm

6 690,72

1 5 K 612481 1 190.S
Potiahnutie Vnútorných stien, prekladov sklotextĺlnou
mrieŽkou s ím

m2 4,87 'l 921,22

1 6 K 6222551 051 .S
MontáŽ tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády
doskami z minerálnej vlny s ocel'ouým roŠtom, hrÚbky
100 mm

m2 603,050 24,07 14 515,41

17 M 631440036400.5 Doska z mineráInej vlny hr. 100 mm' pre prevetrávané
fasádv

m2 615,111 7-17 4 410,35

1 I K 6222551 08 t .S
MontáŽ tepelnej izolácie slien prevetráVanej fasády
doskami z minerálnej vlny s ocel'ouj'm roštom, hrÚbky
150 mm

m2 603,050 26,42 'ĺ5 932'58

19 M 631440036800.5
Doska z mineráInej vlny hr. 160 mm' pre prevetrávané
fasády m2 615,111 11,78 7 246,01

20 K 625250287.S
Kontaktný zateplbvacĺ systém z bieleho EPS hr. 100
mm, lepiace kotw m2 7't.o00 27,83 1 975,93

22+49

21 K poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm m2 68,070 30,19 2 055,03
7

22 K 632452618.S
cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku
20 MPa, hr. 10 mm

m2 72,350 11,90 860,97

69,230
3,120

72,350

D9

D99

"1.np" 1 5,03+14,48+1 9,86*2
"z.np" 0,39+2,73
súčet

ostatné konštrukcie a

210'10

0,5"(706+284)14
120

Presun hmôt HSV

ranie 19 512,00

6 909,06

21

123,750
120,000

23 K 941941042.5
MontáŽ lešenia ľahkého pracovného radového s
podlahami šírky nad 1'00 do 1'20 m' výšky nad 10 do
30m

m2 *,*rl 'l2',\ 4 977,002

24 K 94194',t292.5
Prĺplatok za pý a kaŽdý dälší i začaIý mesiac pouŽitia
lešenia l'ahkého pracovného radového s podlahami
šhky nad 1 '00 do 1'20 m, v. nad 10 do 30 m

m2 2 100,000 1,54 3 234,00

25 K 94 t 941 842.5
DemontáŽ lešenia lahkého pracovného radoVého s
podlahami šírky nad 'l 

'00 do 'l 
'20 m' v'ýšky nad 10 do

30m
m2 2 100,000 't,51 3 171,00

26 K 949942101.S
Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy
inštalovaná na automobiĺovom podvozku výšky zdvihu
do27 m

hod 120,000 67,75 8 í30'00

27 K 99928'ĺ 1 11 .s Presun hmÔt pre opravy a údžbu objektov vrátane
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 208,859 33,08 6 909,06

D PSV

D 712

Práce a dodávky PSV 576 335,24

61 351,41lzolácie

"s02'2950
's03'20,2+65,5
súčet

"s02" 2950
's03'20,2+65,5
súčet

2 950,000
85,700

3

mnoŽstva 3 491

2 950,000
85,700

3 035,700

28 K 712290010.5
lzr'otouenie

parozäbrany pre strechy ploché do 1 0' mz 3 035,700 0,77 2 337,49

29 M 283230007300.s hr.0,15 mm, š. 2 m, mateiál na báze Po
PE m2 3 491,055 0,57 1 989,90

5

30 K 712290010.5 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10' m2 3 035, 0 2337

Stranal3z17



ĺi

PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽstvo J'cena [EUR] cena celkom ĺEUR]

3 1 In 283230007300.5
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, mateiál na báze Po
- modiÍikovanÝ PE m2 3 491,055 0,57 1 989,90

32 K 712370030.S

3035.7''l.1 5'Prepoéítané množsfua

Zhotovenie povlakovej kýiny striech plochých do 10'
PVC_P fóliou prikotvenĺm s ĺepením spoju

m2 3 035,700 5,73 17 394,56

3 491

2 950,000
85,700

700

121

2 950,000
85,700

's02'2950
"s03'20,2+65,5
Súčet

7-4

's02'2950
's03" 20,2+65,5

7'1 í5

koéÍicientom množsfua

3

3 491

33 M 283220002000.s
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1'5 mm ĺzolácia
plochých stňech

m2 3 491,055 5,74 20 038,66

34 M 311970001300.5
Kotviaci pĺvok do trapézového plechu hr. nad 0.9 mm,
ocel'ový

ks 12 142,800 0,48 5 828,54

35 K 712973220.5
Detaily k PVC_P ÍÓliam osadenie hotovej strešnej
vpuste

ks 14,000 5,48 76,72

36 M 283770003715.5
sÍrešná vpusť pre PVC-P fÓtie, priemer 150 mm, dl.
400 mm

ks 14,000 127,60 1 786,40

37 M 311970001200.5
Kofuiaci pruok do trapézového plechu hr. do 0.9 mm'
ocel'ový

ks 70,000 0,20 14,00

38 K 712990040.S
PoloŽenie geotextĺlie vodorovne alebo zvislo na strechy
ploché do 'ĺ 0' m2 3 035,700 0,52 I 578,56

m2 3 491,055 1,59 5 550,7839 M 693110004710.5 Geotextília polypropylénová netkaná 400 g1m2

40 K 99871 21 03.S
Presun hmlt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch

nad 12 do 24 m
12,364 428,4'l

D 713 lzolácie
41 K 20010.s izolácie podláh ÍÓliou m2 68.070 0, 51,73

115 747 ,18

'ĺ5

736,583/1,5

koe'icientom množstva

množstva

491,055

42 M 283230011400.5 Krycia PE hr. 0,12 mm, pre podlahové m2 78,281 0,61 47,75

43 K 7',t31221',t1.5
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom,
kladeným vol'ne v jednej vrstve

m2 68,070 0,91 61.94

44 M 283720007800.5
Doska EPS hr. 60 mm, pevnosťv tlaku 100 kPa' na
zateplenie podláh a plochých stiech m2 69,431 4,88 338,82

K 7',t3131144.5 fÓlie na stenyMontáŽ m2 736,583 1 'ĺ 016'4845

8,63 4 873,4746 M 628510001300.5
Frila paropiepustná tesniaca z EPDM, hr. 0,08 mm, š'
1,5 m, dĺ. 20 m, pre okenné a fasádne konštrukcie do
exteiéru

m 564,713

491 15 koeficientom množstve 3

47 K 713',141250.5
MontáŽ tepelnej izolácie striech plochých do 'l0'
minerálnou Vlnou, dvoivrstvová kladenými vol'ne

m2 2 950,000 2,00 5 900,00

48 M 631440021800.5
Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre
láhké aj ťaŽké plávajúce podlahy m2 6 018,000 4,65 27 983,70

's02"

's02" 2950

KonŠtrukcie tesárske

koeficientom mnoŽstva

koeficientom mnoŽstVa

601

2

2

487

700

7',1

o 762

601

K 713142151 .S
MontáŽ tepelnej izolácie striech plochých do 10"

vol'ne
m2 85,700 1,26 107,9849

7,44 650,3650 M 283720008000.s
Doska EPs hr. 100 mm, pevnosťvtlaku 100 kPa, na

a stiech m2 87,414

m2 2 950,000 2,09 6 165,5051 K 13',142250.5
MontáŽ tepelnej izolácie striech plochých do 10"

vol'ne

283720008305.5
EPS hr. 150 mm' pevnosťvtlaku 100 kPa' na

a stiech
m2 6 018,000 11 ,15 67 100,7052 M

35,54 1 448,7553 K 9987'l3í 03.s Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch rnýšky nad
12mdo24m 40,764

7'ĺ '000 27.O7 I 921,9754 K Ioblozenie stien z dosiek oSB skrutkovaných na zĺaz
lhr. doskv 22 mm

762431 305.S m2

"sT1, ST2" 22+49
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PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] cena celkom [EUR]

55 K 762431305.S obloŽenie stien z dosiek oSB skrutkovaných na zraz
hr. doskv 22 mm

m2 848,578 27,07 22 97't,0'l

"atika" 1

56 K 76243't337 obloŽenie stien z dosiek cETRls skrutkovaných na
zrazhr. dosky 22 mm

m2 71,000 24,84 1763,64

22+49 7',1

57 K 762431500.S MontáŽ obloŽenia stien, podkladov'ý rošt m 118,333 2,18 257,97
71

í 18'333-0'06-0'1

58 Ivĺ 605110001005.s Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané
akosť l hr. 60-100 mm, Š. 100-190 mm

m3 0,738 459,00 338,74

11

0,710
71'1 koeÍicientom množstva

59 K 762495005 Spojovacie prostriedky pre oĺĺŠtovanie škár' obloženie
stropov, strešných podhl'adov a stien - klince, závrtky

m2 71,000 3,21 227,91

60 K 9987621 03.S I Presun hmÔt pre konštrukcie tesárske V objektoch
lrnisXv oO 12do24m t '12,235 47,81 575,41

22+49 71

6'ĺ K 7631 'ĺ 5130.s MontáŽ jednoduchej nosnej konštrukcie z oceľouých
proÍilov CW+UW pre sDK priečkY m2 71,000 450,856,351

D 763 KonŠtrukcie -

22+49

0'95'('ĺ 4'98+3' 1 +3,9+4, 1 3+22,69+1 1, 1 6+2,6+0,95+2,02+3'58-
4+2,53+3,51+8,02+0,1 5+1,5+3,86+1 1,02+5,61 +8,95+7,65)

40 97

71

126,01 I

62 M 590180001800.s
Profil vodiaci UW 100 oceľoý, šxv 50x40 mm, hr.
plechu 0'6 mm pre stenové konštrukcie

m 56,800 2,59 147.11

63 M 590180002100.s
ProÍil CW 100 oceľo|Ú, šxvxl 100x50 mm, hr' plechu
0,6 mm pre stenové konštrukcie

m 134,900 3,15 424,94

64 K 7631 I 571 4. S
Priečka SDK hr. 'ĺ50 mm, kca CW+UW 't00' dvojito
opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, Í|
100 mm

m2 't26,O18 50,93 6 418.10

65 K 763't 16522.S
Priečka SDK hr. 255 mm, kca 2xcW+2xUW 100,
dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x'l2,5
mm, Tl 2x100 mm

m2 ,a,*rl 67,36 4 755,28

'2dvihnutie atiky'' (í6'91
"atika nad stenou sT1"'ĺ7,6*0,5

(1 4,98+3, 1 +3,9+4,13+22,69+1 1,16+2,6+0,95+2,02+3,58'4+2,5
3+3,5'ĺ +8,02+0,1 5+1,5+3,86+.ĺ .ĺ,02+5,61 +8,95+7,65)
(55,28+'13,96+5,07)

0,95.1 0
Súčet

I 1 ,915
8,800

715

'ĺ32'650

74,310
9,500

216,460

66 K 7631266.S
Doplnenie muriva, atiky oceľ. konštrukciou s
opláštenĺm hr. 300mm

m2 20,715 "t66,46 3 448,22

67 K 763 t266120.S
Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, na ocel'ovej
konštrukciĺ cD+UD' s parozábranou, jednoducho
opláštená doskou impregnovanou H2 12.5 mm

m2 49,000 26,87 1 316,63

68 K 763134030.S
Podhľad sDK, záVesná kca CD+UD s proÍilom UA'
doska impregnovaná H2 1 2,5 mm

m2 600,000 37,32 22392.OO

69 K 763181 143.S
Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho
opláštené uýšky do 2'75 m šĺrky krídla 900 mm hr. 125
mm

ks 1,000 95,79 95,79

70 K 763't90010.S
Úprava spojov medzi sDK konštrukciou a murivom,
betÓnovou konštrukciou prepáskovanĺm a pretmelenĺm m 432,920 1,53 662,37

koeÍicientom množstva

7',! K 998763303.S
Presun hmôt pre sádrokartÓnové konštrukcie v
objektoch ýšky od 7 do 24 m

t 19,'182 30,951 593,68

D 764 Konštrukcie klam 4 404 29

72 K IZvodové rúry z hlinĺkového Íarebného Al plechu,

Ikruhové priemer 100 mm
764352612.5 m í54'000 4 393,6228,531

73 K 998764 t 03.S IPresun hmÔt pre konštrukcie klampiarske v objektoch
lWškv nad 12do24m t 0,'t68 63,53 10,67

D 766 KonŠtrukcie stolárske 109,42

74 K 7666621't2.S
MontáŽ dverového krídla otočného jednokrÍdlového
poldráŽkového, do existuiÚcei zárubne, Vrátane kovania

ks 1,000 17,95 17,95

75 M 549150000600.s
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ,
povrch nercz brúsený

ks 1,000 14,76 14,76
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PČ IÝp KÓd Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] cena celkom [EUR]

76 IV, 611610000400'l;;;;:;::ľ:::*r,:ľ';::;,f,'I!í"?'oo;2*", ks 1,000 75,78 75,78

77 ( 9987661 03.S IPresun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch
lrnísxv nao 12 do 24 m

t 0,026 35,58 0,93

o 767 Konštrukcie

698
"atika" 17'0,5

kovové

8,500

78 7673'ĺ 515í o.s IMontáŽ svetlíkov delených so zasklenĺm m2 26,255 ĺ s'ssI 418,77K
142 I 98

79 M1 611340007205.5 Strešný svetlĺk, 1 diel, tvartrojuholntk 1360x2970mm ks 13,000 1 193,40 15 514,20

80 K 767422104.5
Montáž opláštenia _ prevetrávaná fasáda s obkladom
hlinĺkovými kompozitnými panelmi m2 706,500 53.34 37 684,71

I 1 M 5915100002.5
Hlinĺkové kompozitné panely pre opláštenie fasády
mateiál ETALBOND

m2 706,500 27,54 19 457,01

82 M 5536200001.5
Hlinĺková podkladná konŠtrukcia pre fasádne panely,
prĺsIušenstvo k prevetrávanÝm fasádam

m2 706,500 45,90 32 428,35

83 K 7674221',t3.5
MontáŽ opláštenia - systém STB ako súčasť obkladu
fasády fasádnymi panelmi _ oplechovanie atiky,
lemovanie

m2 284,000 53,34 '15 148,56

84 M 5915100001.5
Hlinĺkové kompozitné panely pre opláštenĺe atiky
systém ETALBOND

m2 284,000 27,54 7 821,36

85 M 5536200001.5
Hliniková podkladná konštrukcia pre fasádne panely,
pri slušenstvo k prevetrávaným fasádam

m2 284,000 45,90 13 035,60

86 K 9987671 03.S
Presun hmÔt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie V obiektoch Wškv nad 12 do 24 m

t 16,t51 42,81 691,42

't4,91 1 078,7487 K 771575107.5
MontáŽ podláh zdlaždlc keramických do tmelu veľ. 200
x 200 mm

m2 72,350

D 771 zdlaŽdíc

"1.np' 1 5,03+14,48+1 9,86.2
"2.np'' 0,39+2,73

2 320,62

69,230
3j20

88 M 597740001700.5
Dlaždice keramické, lxvxhr 197x197x7 mm, hutné
glazované m2 73,797 16,42 1211,75

koeÍicientom mnoŽstva

89 K 998771 'ĺ 03.s
Presun hmÔt pre podlahy z dlaŽdíc v objektoch výšky
nad '12 do 24 m

t 1,422 21,1g1 30,13

D 781

0

K 781445018.S
MontáŽ obkladoV vnútor. stien z obkladačiek kladených
do tmelu vel'. 200x200 mm

m2 33,610 17,1 576,7590

18,09 620,1691 M 597640000400.s
obkladačky keramické glazované jednofarebné h ladké
lxv 200x200x14 mm

m2 34,282

1.1 koeÍicientom množstva

92 K 99878 1 '103.S Presun hmÔt pre obklady keramické v objektoch rnýšky

nad 12 do 24 m
t 0,833 uisl 't7,65

D 783 177 108 38

''oceľ profily'' 2824'85+1 2í 6,01
''lÍapéz" 3176,27

4 040,860
3176,270

Nátery ocel'.konštr. epoxidové stredných B'
plnostenných D iednonás' 3x s email.- 'ĺ40um m2 7 217.130 9,83 70 944,3993 K 783151216.S

Nátery ocel'.konštr. epoxidové základné - 35pm m2 7 217j30 2,29 16 527,2394 K 7831 5 t 270.s

73 253,8795 K 783180'ĺ620.s
Nátery oceľouj'ch konštrukcií protipoŽiarne
vypeňovacie, hr. 300 um

m2 7 217,130 10,15

7 217 '130

96 K 78390381 1.S ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 7 217,130 2,27 16 382,89

"ocel' profily" 2824,85+1 21 6,01
"trapéz" 3176,27
Súčet

Ma

4 040,860
3176,270
7 217j30

D 784

63,3797 K 784441210.5
Mal'by latexové tÓnované s bielym stropom
dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad
uýšky do 3'80 m

m2 19,320 3,28

"náteť' 2,6-2,95+o,7' 5,4*2+o,3' 5,4+2'6t0,95

strana 16 z 'ĺ7
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PČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽslvo J.cena [EUR] cena celkom [EUR]

98 K 784441220.5
Mal'by latexové tónované s bielym stropom
dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad
\^ýšky nad 3'80 m

m2 796,61 3,42 2724,42

3

D

"doplnenie SDK"

(14,98+3, 1 +3,9+4,13+22,69+1 1,16+2,6+0,95+2,02+3,58' 4+2,5

3+3,5í +8,02+0,1 5+'|,5+3,86+'l 1,02+5'61 +8'95+7'65)|0'95

(55,28+1 3,96+5,07)'0,95
"podhläd'' 600
súčet

"náteť' 2,6'2,95+o,7' 5,4' 2+o,3- 5,4+2,6'0,95
"3np" 49
súčet

Zasklievanie

Práce a dodávky M

126,018

70,595
600,000

I 9,320
49,000
68,320

787

M

0,00

191 001,87D

D

99 K 78445460'ĺ.s
Stierka vnútorných stien a stropov, ručne nanášaná,
tmelom akrylátouým pre jemné vyrovnanie povrchu na
iemnozrnný podklad výšky do 3'80 m

m2 ar,aral 4,83 329,99

I

101

K

M

78710001 't .S

61 141 27275

MontáŽ

Hlinĺková presklená stena, balkónové dvere
kompletizované pevné, otváravé' sklopné, ofu áravo-
sklopné' atyp

m2

m2

't2,'l

12,150

0,00

0,00

0,00

0,00

102 K 998787103.S
Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch \^išky nad 12
do24mm t 1,280 0,00 0,00

0,53 109,71103 K 4309500090.s Jednopodl. obj. s priehrad. streš. konš. Výš. 2000-5000
mm' ýŠ. obj. do 'l5 m, rozp. stĺp. do 50 m

kg 207,001

43-M

VP

Montáž

104195'6/'ĺ 000
48045,71',t000
54759,2,1000

54759,211000

Práce naviac

konštrukcií 191 00'l

1 04,1 96
48,046
54,759

207

54,759

00

104 M 134310000000.s Tyč profilovaná podlá EN lSo S235JRG1 t 152,242 900,57 137 104,58

105 M 137310000400.s
Plech oceľový vlnitý' trapézový, hr. 0,75/1'0/1'50'
podlá S320GB

t 54,759 982,26 53 787,58

K 0,00

K 0,00

K 0,00

0,00K

K 0,00
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Harmonogram prác
stavba I Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nestskej plar'árne
odbelabel: Mesto šafa, Nám. sv. Trojice L953/1, šaLa
Dodávatel: VERóNY oas s'r.o., PrieÚi'selná 936/3, KruPĺna

DátÚ: 25.08.202Ĺ

M ádodá*vHsv
1 _zemnéďáE 5759.86 €l
I - oslalné lonŠhlciea EäceóÚÍanio 202 5s.9ĺ €l

? 3?4 ?7 Fl
HsV šňôlu

Prácc e dodátky Psv

13 10016s8€l
t)1 zďávol*hnika - múlffi kánali7ácia 761 91€l
t62 249.20 Et

45m 6€l
PSVspolu

sDolu

:oä dodáú(vHsV
z9mé ďäc6 1 34.58 €l

13s82€l
! _V&oná konšlrukcig 37 uÉl

L]ďaw mwc}Ev' oodahv os&nie 56 051'77 €l

69m m€l
{SV3oolil

'tácea dodávlryPsv
1?

13 115747 18€l
t62 Kďšfukcie tsärsto 28056'65€l

Kmšhlk.ie thdálst. ó Lon29 el
1o9 Á2 tl

t71 Pdahv z dďdic 232062 el
181 Obkladv 1 214'56 €l

3117 TAFl
2áskliévánie 0,00

BM 191 001 87€l

1.-15. déň 16. -3o. &ň 31.-{5 46.-60. déň 76'-90. déň

baDP+l: 1 e

\rER6ňlÝ'
Priemvsclná 936/3

963 01 Krupina o
Éo| 47 2ĺo 621 í)]Č 20238l0382

JUor TomášVee
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KoopeľativaÄ
VIENNA INSURANCE GROUP

Poistná zmluva:

Poistbvatel':

Poistený

Pľedmet poistenia:

Poistné riziká:

Uzcmný ľozsah:

Poistná suma:

Spoluúčast':

Učinnost zmluw:

V Nitre, dňa: l5.0ó.2020

PotsTNÝ cERTlFlxÁľ

4ól9014l88

KOOPERATIVA poistbvňa' a.s. Vienna lnsurance Gľoup,
Štefanovičov a 4, 8l 6 23 Bratislava
lČo: oo 585 44l

VERÓNY oaS s.r.o.
Priemyselná 93613,963 0l Krupina
lČo: ql 2l0 62l

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Zodpovednost'za škodu na zdraví alebo pľoti vecným škodám
Zodpovednost'za škodu spôsobenú vadným výrobkom, vadne
vykonanou prácou

SR

1.000.000,00 EUR

50,00 EUR

Poistná zmluva č. 46l90l4l 88 je uzatvorená na dobu neurčitú, a to od
l 6.06.2020 do neurčita.

Í)l
J0 e.9 ľitĺa

KooPERAT| VA poisťývĺ', u''.
Vienna lnsurance Qroúp

Vystavil: Lukáš cyurian
KOOPERATIVA poist'ovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Tel.: +421 917 552 066
E-mail: gyurian@koop.sk

lľrUE^ilcs GEJt
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