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

Proces  verejného  obstarávania  zabezpečujeme  podľa  §  117  zákona  NR  SR  č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Ide o  sa o zákazku, na ktorej financovanie plánuje obec
použiť  finančné  prostriedky  získané  na  základe  žiadosti  o  dotáciu  z  Envi-
ronmentálneho fondu a z finančných prostriedkov Obce. 

1.  IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA

Názov: Obec Hontianske Moravce
Sídlo organizácie: Obecný úrad, Hontianska 255/29,  962 71 Hontianske Moravce, 
Štatutárny orgán: Ing. Rudolf Gabryš, starosta obce
IČO: 00319911
DIČ: 2021152485 
Kontaktné osoby: 
Dalibor Tesársky, prednosta obecného úradu
Telefón: 0911 160 681 
E- mail:  urad@moravce.sk                                                         
Mgr. Božena Bačíková –  za proces verejného obstarávania 
Obchodný názov: TSP AUCTOR s. r. o.
IČO: 50 829 238
Sídlo: J. Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica
Telefón: 0903 525 023
E-mail: bozena.bacikova@gmail.com               

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ 
uchádzačmi bude prebiehať prednostne elektronicky, prostredníctvom e-mailovej 
adresy:  bozena.bacikova@gmail.com  

2.  MIESTO PREDLOŽENIA/DORUČENIA PONUKY

Ponuky je potrebné doručiť prednostne elektronicky (e-mailom) súčasne na dve e-
mailové adresy:  bozena.bacikova@gmail.com;  bozena@post.sk. Pripúšťa sa tež 
doručenie ponuky poštovou službou, inou doručovacou službou alebo osobné 
doručenie ponuky do podateľne Obecného úradu v Hontianskych  Moravciach. 
Doručenie ponuky do podateľne je možné len v pracovných dňoch a v úradných 
hodinách OcÚ. 

3.  KONTAKTNÁ OSOBA NA PREVZATIE PONUKY

Pre predloženie ponuky e-mailom je kontaktnou osobou Mgr.  Božena Bačíková –
splnomocnená na zabezpečenie procesu verejného obstarávania. 
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4.  PREDMET OBSTARÁVANIA

Predmetom zákazky je  rekonštrukcia  telocvične – montovaného objektu s typovým 
označením Telocvičňa T – 18,  typ Bučina.  Stavba je podrobne charakterizovaná a 
rozsah prác je vyšpecifikovaný v projektovej dokumentácii od  spoločnosti LD 
PROJEKT s. r. o., Horná Mičiná 101,  974 41 Banská Bystrica. Projektová 
dokumentácia je z r. 2017. Rozsh prác a dodávok určuje výkaz výmer aktualizovaný 
v r. 2021.   

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

5.  TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

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

Návrh zmluvy je pre uchádzačov záväzný. 

Uchádzači v ponuke  nepredkladajú podpísanú zmluvu.   Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy spresniť návrh zmluvy s víťazom súťaže (aj
na návrh víťazného uchádzača), spresnenie sa nemôže dotýkať ceny.

6.  PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

      148 937,27 €  bez DPH  

7.  MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Obec Hontianske Moravce; katastrálne územie Hontianske Moravce.

Spoločná  obhliadka  miesta  realizácie  diela  sa  neorganizuje,  prehliadku  miesta
realizácie diela si môžu záujemcovia urobiť individuálne. Svoj záujem o sprístupnenie
budovy  nahlásia  u  kontaktnej  osob  -  u  prednostu  Obecného  úradu  Dalibora
Tesárskeho, e-mailová adresa a telefónne číslo je v bode 1. tejto Výzvy.
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Termín dodania a realizácie diela bude dohodnutý s víťazným uchádzačom. 

Predpokladaná dĺžka realizácie diela je 90 dní, po sebe nasledujúcich . 

8.  LEHOTY NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY

      ALEBO TRVANIE  ZMLUVY 

Lehota  realizácie  diela  je  verejným  obstarávateľom  určená  na  90  dní  (po  sebe
nasledujúcich)  odo dňa odovzdania  staveniska.  Verejný  obstarávateľ  predpokladá
realizáciu v období po podpísaní zmluvy. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu
realizácie diela.

9.  SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

Súťažné podklady k výzve na predloženie ponuky poskytuje verejný obstarávateľ bez
úhrady. Jedná sa o projektovú dokumentáciu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
výzvy (príloha Výzvy č. 4).

10.  FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY 

Zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácie  z
Environmentálneho fondu  a z finančných prostriedkov Obce.

11.  LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Lehota na predloženie ponúk uplynie  10. januára 2022 o 13.00 h

12.  SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY 

Uchádzač predkladá písomnú ponuku – skeny dokladov prednostne  elektronicky, e-
mailom,  súčasne  na  dve  e-mailové  adresy:  bozena.bacikova@gmail.com;
bozena@post.sk

Ponuky je  možné doručiť  poštou, inou doručovacou službou  alebo osobne (v 
pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 h) do podateľne Obecného úradu v obci 
Hontianske Moravce do 10  . januára 2022 do 13.00 h.   
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Doručenie/prevzatie súťažnej ponuky bude uchádzačovi potvrdené spätnou mailovou
správou, resp. potvrdením sprievodného listu.  E- mailová správa alebo obálka so
súťažnou ponukou  musí byť označená: „Ponuka – telocvičňa“

13.  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA

       A SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK  

13.1.  Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti: 

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

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

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

V zmysle § 34 ods. 3  ZoVO uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej  spôsobilosti,  využiť  technické a  odborné kapacity  inej  osoby,  bez
ohľadu  na  ich  právny  vzťah.  V  takomto  prípade  musí  uchádzač  verejnému
obstarávateľovi  preukázať,  že  pri  plnení  zmluvy  bude  môcť  reálne  disponovať  s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo  odbornej  spôsobilosti.  Túto  skutočnosť  preukazuje  uchádzač  písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. 

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

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

14.  POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY 

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

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku, v písomnej forme a to  tlačiarňou počítača, príp. písacím strojom.
Ponuka  predložená elektronicky  musí obsahovať skeny podpísaných dokladov vo
formáte PDF:

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

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

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

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

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

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

Povinnosťou  uchádzača  je  dôsledne  preskúmať  celý  obsah  výzvy,  projektovej
dokumentácie vrátane návrhu zmluvy a na základe ich obsahu stanoviť navrhované
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ceny  za  dodanie  predmetu  zákazky.  Uchádzačom  navrhované  ceny  za  dodanie
predmetu zákazky musia pokryť všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy, ktorá
bude výsledkom tohto verejného obstarávania. 

Položkovitý rozpočet je potrebné predložiť vo formáte pdf a zároveň vo formáte
excell.

15.  OTVÁRANIE PONÚK

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

16.  LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

Lehota viazanosti ponúk uplynie 31. 03. 2022 

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

17.  OSOBY URČENÉ PRE STYK SO ZÁUJEMCAMI A UCHÁDZAČMI  

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

18.  ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

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

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

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača, ktorý predloží 
najnižšiu ponukovú cenu o predloženie týchto dokladov: 
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- zmluvy o dielo v troch  vyhotoveniach podľa návrhu Zmluvy, ktorá je prílohou č. 3 
tejto Výzvy,
- prílohou každého vyhotovenia zmluvy musí byť podpísaný rozpočet stavby 
(položkovitý rozpočet  vytvorený podľa platnej cenníkovej databázy). Rozpočet musí 
byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta s použitím funkcie round.

Dovoľte  mi,  aby  som  sa  Vám  už  teraz  poďakoval  za  Vašu  účasť  pri  zadávaní
zákazky. 

S úctou

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

                                                                       Ing. Rudolf Gabryš
                                                                            starosta obce
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PRÍLOHA č.1

Príloha č.1 – cenová ponuka

Cenová ponuka 
 návrh uchádzača na plnenie kritéria - najnižšej ceny

Verejný obstarávateľ:
Obec Hontianske Moravce

NÁZOV ZÁKAZKY:  
Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce – stavebné práce

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

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

    

Celková cena 
za predmet zákazky

Cena celkom 
bez DPH v €

 DPH v €
Cena celkom

 vrátane DPH v €

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

Miesto a dátum: 

podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača

(vypísať meno, priezvisko)
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PRÍLOHA č.2

Príloha č.2 – vyhlásenie

V y h l á s e n i e

Verejný obstarávateľ:  Obec Hontianske Moravce
Uchádzač : ............................................................................................................... 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky 
Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce, ktoré určil verejný 
obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk. 

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

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

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

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

6. Vyhlasujem/-e, že súhlasím/-e s textom zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 3 
Výzvy na predloženie ponuky.

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

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

Príloha č.3 – návrh ZoD

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

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

Zmluva o dielo
číslo: ............../2022

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

I. Zmluvné strany  
    
1. Objednávateľ:

Názov: Obec Hontianske Moravce                     
Sídlo:   Hontianska 255/29, 962 71 Hontianske Moravce                       
IČO: 00319911             
DIČ: 2021152485
IBAN:   bude doplnený pred podpisom zmluvy        
Zastúpený: Ing. Rudolfom Gabryšom, starostom obce                               
Oprávnená osoby na rokovanie: Dalibor Tesársky, prednosta Obecného úradu
Telefón:  0911 160 681              
 E-mail:  urad@moravce.sk 
(ďalej len objednávateľ)

2.   Zhotoviteľ:
Sídlo:
zastúpený : 
IČO:
IČ DPH :
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný :
Telefón : 
E-mail:
Oprávnené osoby na rokovanie : 
-  vo veciach technických :  
-  vo veciach zmluvných :

II. Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vy-
pracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe 
Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce. Miesto plnenia je 
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katastrálne územie obce Hontianske Moravce., adresa  objektu je Kostolná č. 18/1, 
962 71 Hontianske Moravce.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a vo výzve na 
predkladanie ponúk  zabezpečí realizáciu diela podľa „VÝKAZU VÝMER“/ „POLOŽ-
KOVITÉHO ROZPOČTU“ vypracovaného  zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a podľa projektovej dokumentácie od spoločnosti 
LD PROJEKT s. r. o., Horná Mičiná 101,  974 41 Banská Bystrica.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom 
mene a na vlastnú zodpovednosť.

4. Objednávateľ  sa zaväzuje riadne zhotovené dielo, vykonané podľa tejto zmluvy pre-
vziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

III. Termín zhotovenia diela 

1. Predmet zmluvy začne zhotoviteľ uskutočňovať do 7 pracovných dní po písomnej vý-
zve objednávateľa. 

2. Zmluvné strany dohodli, že dielo bude zrealizované  v období od pridelenia finanč-
ných prostriedkov  z  nenávratných zdrojov financovania do  60 dní.

3. Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia najneskôr do  90  dní od začatia prác. Ak 
predmet plnenia zhotoviteľ ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa 
zaväzuje ho prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4. Dielo sa považuje za zhotovené vykonaním všetkých prác a dodávok podľa čl. II.tejto
zmluvy bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Za odovzdané a prevzaté sa dielo pova-
žuje vykonaním prehliadky objednávateľa a zhotoviteľa a podpísaním zápisnice o 
odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. 

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami. V tomto prípade objednávateľ 
určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád a nedorobkov.

6. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
poskytnutia súčinnosti objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeška-
nia objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku, vtedy je doba zhotovenia predĺžená o omeškania objednávateľa.

7. Lehota uvedená v bode 2 je najneskoršie prípustná a neprekročiteľná s výnimkou: 
- vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/ spô-
sobené konaním zhotoviteľa.

8. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke
 trvania okolnosti podľa bodu 6.

IV. Cena diela

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích 
podmienok, určených STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bez-
pečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo 
výške: 

Cena diela bez DPH:
DPH 20 % :
Cena diela spolu s DPH:
Slovom: 
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2. Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená položkovitým 
rozpočtom. 

V. Fakturácia a     platenie  

1. Ak budú zo strany objednávateľa požadované menej práce a dodávky oproti zmluve, tieto
budú odpočítané z ceny diela  na základe položiek  podľa cenovej  ponuky predloženej
zhotoviteľom.

2. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní.
3. Fakturácia sa uskutoční jedenkrát mesačne po ukončení prác a dodávok na základe súpi-

su vykonaných prác a dodávok  potvrdených objednávateľom podľa cenovej kalkulácie.
Faktúry budú vystavené podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturo-
vané vykonané práce.

4. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení mesiaca pred vystavením fak-
túry, na vecnú kontrolu mesačný súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok.

5.  Po  ukončení  diela  v deň  odovzdávacieho  a preberacieho  konania  zhotoviteľ  predloží
konečnú faktúru, ktorej splatnosť je do 30 dní. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných
prác.

6. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať  náležitosti  daňového a účtovného do-
kladu v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
- číslo  zmluvy 
- deň vystavenia faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- názov a  cenu diela
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto výkonu prác
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v bode 4 tohto článku, je

objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry pre-
stáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) fak-
túry.

8. Faktúra musí byť vystavená  a doručená objednávateľovi v dvoch origináloch.

VI. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zodpovedným zástupcom zhotoviteľa pre realizáciu diela je ……………………. 
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivos-

ťou. Zaväzuje sa dodržať technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa
bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápis-
mi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán. 

3. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologic-
kých postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov
o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov. 
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a v súlade s platnými

normami.
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7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s §46 pís. d zákona č. 50/1976
Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  predpisov.
Stavebný denník musí  byť  na stavbe trvale  prístupný  dozoru  od Objednávateľa,
prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

VII. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme ukončené dielo písomnou formou a to zápi-
som o odovzdaní a prevzatí diela. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za zhotovenie diela dohodnutú sumu v dohod-
nutom termíne.

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka, škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednáva-
teľovi. Za závady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vte-
dy, ak neboli spôsobené zlým užívaním diela. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a
vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivos-
ti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich po-
užití trval. 

4. Záručná  lehota  na  dielo,  ktoré  je  predmetom  zmluvy  je  60,  slovom  šesťdesiat
mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Pokiaľ ob-
jednávateľ  bezdôvodne  oddiali  prevzatie  diela  po  vyzvaní  zhotoviteľom -  záručná
doba sa adekvátne skráti.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu prevedených prác a dodaného materiálu v prípa-
doch: 
-  ak zariadenie poškodí objednávateľ alebo tretia osoba, 
- ak poškodenie vznikne nesprávnym zaobchádzaním alebo nepovolenou manipuláci-
ou. 

6. Prípadné reklamácie objednávateľ uplatní písomnou formou na adresu zhotoviteľa,
bez zbytočných odkladov, po zistení nedostatkov, alebo poruchy - s popisom závady,
poprípade uvedie ako sa prejavuje závada.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahlásenú závadu začať odstraňovať do 72 hodín od prijatia
písomnej reklamácie a závadu odstrániť čo v najkratšom čase. V prípade, že závadu
nemôže z technických príčin odstrániť do 72 hodín, upozorní objednávateľa na dôvod
a určí najkratší možný termín odstránenia závady.

8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riad-
nou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je po-
vinný riadne ukončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže pre-
vziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu užívaniu.

9. Zmluvné  strany  pri  odovzdaní  a prevzatí  spíšu  zápisnicu  o odovzdaní  a prevzatí,
ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ vý-
slovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzda-
nia, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Ob-
chodného zákonníka.
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11. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného od-
kladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom
diela v dohodnutých lehotách.

12. V prípade  vzniku  škody  budú  zmluvné  strany  postupovať  pri  je  náhrade  v súlade
s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.

IX. Prekážky v     práci, prerušenie prác, zastavenie prác  

1. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace 
s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú pri realizácii diela, okrem 
prekážok, ktoré zavinil zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky
ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky vo-
pred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.

2. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, sú-
visiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať
všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti 
s prerušením, ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa.

X.  Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísa-
nými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov 
obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch 
prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia 
ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.

2.  Odkladacia podmienka: Realizácia diela je podmienená  pridelením finančných pros-
triedkov  z Envirnmentálneho fondu. V prípade, ak objednávateľ nezíska na realizáciu
zákazky   nenávratné  finančné  prostriedky, objednávateľ má právo od tejto zmluvy
odstúpiť.

3. Táto zmluva je vyhotovená v  troch vyhotoveniach, pričom každé z nich je originálom, 
z ktorých  objednávateľ  dostane 2  vyhotovenia zmluvy a zhotoviteľ  1 vyhotovenie.

4. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo 
zmluvy vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je  jedna  príloha:
Položkovitý rozpočet vypracovaný zhotoviteľom

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola 
spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie 
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej 
obsahom ju podpisujú.

Hontianske Moravce  deň, mesiac 2022                   Miesto deň. mesiac. 2022

Za objednávateľa:                                                                    Za zhotoviteľa

........................................................                               ................................................ 
         Ing. Rudolf Gabryš
             starosta obce
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                                                                                                                       LD PROJEKT s. r. o.
                                                                                                                       Horná Mičiná 101
            PROJEKT                                                                                              974 01 Banská Bystrica
                                                                                                                       Tel.: 0905 522 419
                                                                                                                        e-mail: ingldendes@
                                                                                                                                    centrum.sk

STAVBA:   Rekonštrukcia objektu školskej telocvične 
                     Hontianske Moravce
  ČASŤ :      Stavebné riešenie – projekt stavby k vydaniu staveného              
                     povolenia                                                                         

                                      ZOZNAM PRÍLOH
                                        TECHNICKÁ SPRÁVA 
                               ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
                                           
                    Výkr. č.  101      Pôdorys I
                                   102      Pôdorys II
                                   103      Priečny rez A - A
                                   104      Pohľady čelný, zadný
                                   105      Pohľad bočný                                                          
                                                                                            

TECHNICKÁ SPRÁVA + STATICKÉ POSÚDENIE

    Identifikačné údaje stavby

    Názov stavby :            Rekonštrukcia objektu školskej telocvične
                                         Hontianske Moravce
                   
    Miesto stavby :           Hontianske Moravce

    Druh stavby :              Rekonštrukcia

   Lehota výstavby:          3mesiace
                                          Zahájenie stavby -   09/2017
                                          Ukončenie stavby -  11/2017

    Stavebník :                    Obecný úrad Hontianske Moravce                               
                                            Hontianska č. 255/29
                                            962 71 Hontianske Moravce
                                 tel.: 045/5583915, e - mail: urad  @ moravce.sk
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   Zhotoviteľ :                                 
                                            LD PROJEKT s. r. o.                                               
                                            974 041 Banská Bystrica
                                            tel.: 0905 522 419, e - mail: ingldendes@ centrum.sk
                                            zastúpený : Ing. Ľubomír Dendeš

                           TECHNICKÁ SPRÁVA 
                              
Úvod 
Jedná sa o rekonštrukciu školskej telocvične / ďalej objekt/ v obci Hontianské
Moravce. Objekt je montovaný typový „Telocvičňa T – 18 typ Bučina. Jedná sa
o drevený montovanú konštrukciu. Nosná konštrukcia je vytvorená z lepených
drevených pilierov v modulovej osi 2,85m a lepených drevených plnostenných
väzníkov.  Priestor  samotnej  telocvične  zastropujú  väzníky  na  rozpon  18m
a prístavbu v ktorej sa nachádzajú prevádzkovo sociálne zariadenia zastropuje
väzníky  na  rozpon  9m.  Väzníky  so  stĺpmi  tvoria  tuhé  rámy  kotvené  do
betónových pätiek. Opláštenie je z drevených zateplených panelov hr. 100mm.
Podklad  stropnej  konštrukcie  je  zateplený  vatou  hr.  80mm.  Z dôvodu,  že
v súčasnej dobe popísané zateplenie nevyhovuje platným normám rozhodol sa
investor obec Hontianske Moravce objekt zatepliť aj z výmenou nevyhovujúcich
okien. Zateplia sa obvodové steny objektu, podhľad v telocvični aj v sociálno –
prevádzkovej časti. Na zateplenie sa použije systém na bázi Polystyrénu, okná
plastové izolačné trojsklo, podhľady sa zateplia minerálnou vatou. 
                                                                                
Podklady k vypracovaniu tohto projektu:

 Zameranie existujúceho objektu.
 Požiadavky investorka.

 Popis objektu z hľadiska stavebne – technického riešenia.

1, Zatepľovacie práce
                                                   
1.1 Obvodové steny
 

 Obvodové bočné štítové steny objektu sú murované z plynosilikátových tvárnic
hr.  300mm  a obvodové  pozdĺžne  steny  z drevených  zateplených  panelov  hr.
100mm, ktoré sú  doplnené oknami.  Čelá  väzníkov v obvodových stenách sú
ukončené drevenými nezateplenými vetracími panelmi.       
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Murované steny sa zateplia systémom Polystyrén XPS hr. 100mm, ktorý sa bude
kotviť do muriva typovými kotvami do porobetónových konštrukcii Ejotherm
STRU. Drevené obvodové panely  zateplíme opäť systémom Polystyrén  XPS
hrúbok 250mm/ steny A , B / a hr. 150mm / stena C /. Kotvenie sa zrealizuje
typovými  kotvami  Ejotherm STRU do  drevených  konštrukcii.  Na  existujúcu
drevenú stenu z preglejky 15mm sa skrutkami upevní OSB doska hr.  20mm.
Touto úpravou sa dosiahne hrúbka  s preglejkou 35mm, čo je dostatočná hrúbka
na kotvenie kotiev upevňujúcich polystyrén. Polystyrén sa bude na obvodovú
stenu  aj  lepiť  nízko  rozťažnou  Purpenou,  čo  vylepší  pevnosť  kotvenia
polystyrénu k obvodovým stenám. Nasleduje konštrukčné zloženie jednotlivých
zateplení stien:
Z1  - OMIETKA BAUMIT SILIKONOVÁ
       - PENETRAČNÝ NÁTER
       - SIETKA + LEPIDLO
       - POLYSTYRÉN XPS 250MM
Z2  - OMIETKA BAUMIT SILIKONOVÁ
       - PENETRAČNÝ NÁTER
       - SIETKA + LEPIDLO
       - POLYSTYRÉN XPS 150MM
Z3  - OMIETKA BAUMIT SILIKONOVÁ
       - PENETRAČNÝ NÁTER
       - SIETKA + LEPIDLO
       - POLYSTYRÉN XPS 100MM

1.2 Stropné konštrukcie.
 

 Stropná konštrukcia je v súčasnosti zateplená minerálnou vatou hr. 80mm, ktorá
nevyhovuje  platným  normám.  Popísaná  izolácia  je  položená  na  podhľadové
preglejky  upevnené  na  nosný  rošt  z drevených  hranolov.  Izolácia  stropných
konštrukcii sa doplní minerálnou vatou Classic hr. 220mm. Pred jej položením
sa na existujúcu vatu položí  parozábrana  a na ňu vata  novo navrhovaná hr.
220mm. Nasleduje konštrukčné zloženie zateplenia stropných konštrukcii:

- LEPENÝ DREVENÝ VÄZNÍK
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁL CLASSIC 220MM
- PAROZÁBRANA
- PREGLEJKA
- HRANOL 120/100 PO 600MM
- PREGLEJKA
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1.3 Okenné výplne.

Novo navrhované okná v celom objekte sú navrhnuté plastové, izolačné troj 
sklo. Parapety okien sú navrhnuté z poplastovaného plechu Maslen.

Bozp.
Počas  celej  realizácie  stavby  z hľadiska  bezpečnosti  a ochrany  zdravia
účastníkov výstavby je nutné dodržiavať nasledujúce zákony a s nimi súvisiace
predpisy.
Zákon NR SR č.  124/2006 Z. z.  o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri  prácach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavne: Vyhlášku č. 453/2000 Z. z,
nariadenie vlády SR 387/2006 Z. z. 
Zodpovedný  stavbyvedúci  pred  zahájením stavby  prevedie  zaškolenie  o hore
uvedených  zákonoch   BOZP všetkých  zúčastnených  pracovníkoch  na  stavbe
a o tomto školení prevedie zápis do stavebného denníka.

Zvlášť  treba  venovať  pozornosť  zabezpečenia  pracovníkov,  ktorý  sa  budú
pohybovať  v medzi  strešnom  priestore  pri  kladení  vaty  na  existujúce
podhľadové  konštrukcie.  Z tohto  dôvodu  je  navrhnuté  pojazdné  priestorové
lešenie,  ktoré  sa  bude  nachádzať  vždy  pod  priestorom  montáže  stropných
izolácii.   Pracovníci  sa budú pohybovať na plošine z OSB dosiek hr.  12mm,
ktoré budú položené na existujúcej  vate a zároveň na existujúcich drevených
hranolov stropného podhľadu. OSB dosky sa budú preklať v smere z montážou
izolácie  stropu.  Týmto  opatrením  sa  bude  predchádzať  možnému  pádu
pracovníka na podlahu telocvične.

Horná Mičiná  I / 2017                            Vypracoval: Ing. Ľubomír Dendeš



1.  Technická správa

Účel objektu:

Navrhovanou rekonštrukciou objektu  investor získa celoročné využitie objektu a odstráni 
nedostatky vykázané zápisom úradu verejného zdravotníctva ,ktoré bránili ďalšiemu  
využívaniu telocvične.  

Vykurovanie priestorov telocvične je navrhnuté teplovodné cez doskové vykurovacie telesá 
v miestnostiach šatní, soc.zariadení, kabinetov a tried , v priestore telocvične je navrhnuté 
teplovzdušné vykurovanie cez konvektory. Telocvičňa bude mať vlastnú klotolňu 
s kondenzačnými kotlami. 

Elektroinštalácia bude kompletne vymenená , pôvodné rozvody z Al vodičov a akumulačné 
vykurovacie telesá budú odstránené.

Priestor kotolne a elektrorozvodni bude v jestvujúcej elektrorozvodni.

Rekonštrukciou  objektu nedôjde k zásahom do nosných konštrukcií.

Architektúra objektu je daná existujúcim konštrukčným systémom – drevostavba stlpová 
konštrukcia s nosníkmi a stenovými prvkami. Budova je jednopodlažná  výška  priestorov je 
podľa jeho využitia.  Strecha objektu je z trámových priehradových nosníkov so zateplením 
a plechovou krytinou.

Stručný popis stavebných úprav:  

Zateplenie stavby murovanej časti obvodového plášťa a zateplenie medzi stĺpmi pod výplňou
otvorov s konečnou úpravou vonkajšou fasádnou omietkou a marmolitovým soklom.

Doplnenie tepelnej izolácie v stropoch minerálnou  vatou.

Oplechovanie parapetov po výplni otvorov a zemnej hrúbke zateplenia.

Odstránenie lamelového plastového obkladu fasády drevenej časti.

Oprava a doplnenie debnenia štítov po zateplení stropov.

Odstránenie drevených výplní otvorov a osadenie nových plastových výplní.

Doplnenie a úprava ochranných zariadení pred poškodením okien a vykurovacích telies.

Nátery drevených konštrukcií a oceľových ochranných prv kov.



Súčasťou objektu je:

Vykurovanie

Elektroinštalácia

Plynová prípojka

Búracie práce: 

Odstránia sa vnútorné kryty vykurovacích telies (akumulačné kachle). Na vonkajších plochách
sa odstránia drevené okná, plastové obklady z lamiel, oplechovanie parapetov, latovanie 
krytia štítu pre potrebu doplnenia tepelnej izolácie.

Úprava povrchov:

Murovaná časť objektu bude zateplená kompletným zatepľovacím systémom  polystyrénom 
hr.10 cm s konečnou úpravou rýhovanou omietkou hr.2mm silikónovou. Zateplenie medzi 
stľpmi je navrhnuté KZS polystyrénom hr. 25 cm aby v pohľade zanikli stlpy drevenej 
konštrukcie. Zateplenie bude kotvené na drevený podklad s OSB dosiek. Sokel stavby sa 
opatrí marmolitom výšky 50cm na XPS zateplenie hrúbky 10 ,15 a 25 cm. Hrúbka zateplenia  
10 cm bude na murovaných konštrukciách. Hrúbka 15 cm na drevenej konštrukcie  zníženej 
časti a 25 cm medzi stĺpmi telocvične.

Ostatné konštrukcie:

Pre potrebu realizácie diela bude na vonkajšej strane telocvične použité systémové lešenie 
do výšky 6m a na zníženej časti bude postačovať pomocné kozové lešenie. Pre vnútorné 
práce v telocvični sa použije pojazdné lešenie potrebných výšok.

713-  Tepelné  izolácie:

Doplnenie tepelnej izolácie do stropných konštrukcií bude z minerálnej vaty hr. 22cm 
objemovej hmotnosti   do 40kg na 1m3. Celá plocha tepelnej izolácia sa prekryje foliou.



731 – Ústredné vykurovanie:

Teplovodné s kondenzačných kotlov ....  viď PD vykurovanie.

766- stolárske konštrukcie:

Doplnenie drevených latí na štítoch striech po doplnkovom zateplení.

767  -Kovové doplnkové konštrukcie:

Dodávka a montáž ochranných kovových prvkov na vykurovacie teplovzdušné agregáty.

783- Nátery:

 Náter KDK ochranných prvkov 2xE +1xZ. Nátery drevených latí lazúrovacím lakom . 

786-Čalunícke úpravy:

Zatieňovacie vnútorné textilné rolety len juhozápadná strana telocvične.

21M- elektroinštalácia :

Nové elektrorozvody a rozvádzač . Demontáž  jestvujúcich rozvodov... viď samostatné PD 
elektro.

V Banskej Bystrici   12/2016                                   vypracoval  :  Rudolf Neshoda 

















PRÍLOHA č. 5 

       VÝKAZ  VÝMER      

   



Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba : Rekonštrukcia objektu telocvične- Miesto: HONTIANSKE  MORAVCE

 Objekt :01-Telocvičňa JKSO :

 

 Rozpočet:  Zmluva č.:  Spracoval: IRudolf Neshoda Dňa:

 Odberateľ: Obec Hontianske Moravce IČO:

Hontianske Moravce DIČ: IČ DPH:

 Dodávateľ: . IČO:

DIČ: IČ DPH:

 Projektant: LD-PROPJEKT  s.r.o. Horná Mičiná IČO:

92401 Banská Bystrica DIČ: IČ DPH:

1 M3 OP 0 1 M 0

1 M2 ZP 0 0

1 M2 UP 0 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 0,00 0,00 0,00 6  Práce nadčas 0,00

2  PSV: 0,00 0,00 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00

3  MCE: 0,00 0,00 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00

4  Iné: 0,00 9  0,00

5  Súčet: 0,00 0,00 0,00 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 17  Inžinierska činnosť 0,00

13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 18  Projektové práce 0,00

14  0,00 % 0,00 19  0,00

15 Sučet riadkov 11 až 14: 0,00 20 Sučet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 0,00

podpis: 22  DPH  20% z: 0,00 0,00

dátum: 23  DPH   0% z: 0,00 0,00

24 Sučet riadkov 21 až 23: 0,00

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Strana 1

Odberateľ: Obec Hontianske Moravce Spracoval: 

Projektant: LD-PROPJEKT  s.r.o. Horná Mičiná JKSO : 

Dodávateľ: . Dátum: 

Stavba : Rekonštrukcia objektu telocvične-

Objekt :01-Telocvičňa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v T Suť v T Nh

materiál Spolu Spolu Spolu

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 11,03051 0,000 775,532

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,81624 0,000 762,618

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 11,84676 0,000

713 - Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,42075 0,000 211,866

762 - Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 0,50894 0,000 115,398

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,16861 0,173 74,644

766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 1,72531 1,711 189,044

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,30206 3,054 298,125

783 - Nátery 0,00 0,00 0,00 0,11291 0,000 52,522

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 3,23858 4,938 941,599

PRÁCE A DODÁVKY M 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000 0,000

Za rozpočet celkom: 0,00 0,00 0,00 15,08533 4,938

1 538,150

2 479,749
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Odberateľ: Obec Hontianske Moravce Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: . Dátum: 

Stavba : Rekonštrukcia objektu telocvične-

Objekt :01-Telocvičňa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

    1  011 61099-1111          Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 448,000 m2 0,00 20

a

    2  MAT 693665160           Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2 515,200 m2 0,00 20

a

    3  011 62246-4234          Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a ryhovaná 2 mm 600,853 m2 0,00 20

a

    4  011 62246-5112          60,110 m2 0,00 20

a

    5  011 62500-0111R         Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 10 cm izolant 54,800 m 0,00 20

a

a

    6  011 62500-0112R         Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 15 cm izolant 33,000 m 0,00 20

. a

    7  011 62500-0210          Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou 85,400 m 0,00 20

a

a

a

a

    8  011 62500-0220          Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom 3,200 m 0,00 20

a

    9  011 62525-2420          367,960 m2 0,00 20

a

a

a

a

a

a

   10  011 62525-2421R         27,200 m2 0,00 20

a

a

a

. a

   11  011 62525-2422R         16,455 m2 0,00 20

a

   12  011 62525-2423R         16,455 m2 0,00 20

a

. a

Omietka vonk. stien Terranova Terra-Marmolit mramorové zrná 
strednozrnná

Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 
100 mm

Zateplovací systém POLYSTYREN XPS bez povrchovej tenkovrstvej 
omietky hr. 100 mm

Zateplovací systém POLYSTYREN XPS bez povrchovej tenkovrstvej 
omietky  hr.150mm

Zateplovací systém POLYSTYREN XPS bez povrchovej tenkovrstvej 
omietky hr. 250 mm



Strana 2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

   13  011 625252425R          149,741 m2 0,00 20

a

a

   14  011 625252530R          73,152 m2 0,00 20

a

a

a

a

a

a

a

. a

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 0,00 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

   15  003 94121-1111          499,170 m2 0,00 20

   16  003 94121-1211          m2 0,00 20

a

   17  003 94121-1811          499,170 m2 0,00 20

   18  003 94195-5003          Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m 61,572 m2 0,00 20

a

   19  003 94331-1111          m3 0,00 20

a

   20  MAT 605151500           Hranol SM 1  000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../ 0,500 m3 0,00 20

a

   21  003 94331-1211          m3 0,00 20

   22  003 94331-1811          m3 0,00 20

   23  003 94395-5021          Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m 448,000 m2 0,00 20

a

   24  MAT 6072A0206           Doska drevoštiepková OSB 3 - 22 mm (2500x1250mm) 448,000 m2 0,00 20

   25  003 94395-5191          Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141 448,000 m2 0,00 20

   26  003 94395-5821          Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m 448,000 m2 0,00 20

   27  014 99928-1111          Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 17,576 t 0,00 20

   28  000 99999-0002          Konštrukcie a práce HSV, HZS T2 80,000 hod 0,00 20

a

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,000 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

   29  MAT 6315A0330           Rola z minerál.skl.vl.Classic 035, dĺž.3300 - hr.220 mm m2 0,00 20

a

Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 
250 mm

Zateplovací systém NOBASIL FKD bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 
150 mm  (55,70)

Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 10 m

Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý 
a ZKD deň použitia

19 966,800

Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 10 m

Montáž lešenia priestorového modulového ľahkého, bez podlahy, zaťaženie 
do 200 kg/m2 v do 10 m

2 688,000

Príplatok k lešeniu priestorovému modulovému ľahkému bez podlahy v do 
10 m za prvý a ZKD deň použitia

2 688,000

Demontáž lešenia priestorového modulového ľahkého, bez podlahy, 
zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m

2 688,000

1 067,200
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

b

   30  713 71311-1112R         Montáž tep. izolácie stropov, vloženie do strechy 928,000 m2 0,00 20

a

a

   31  713 71313-1111          Montáž tep. izolácie stien, pribitie 48,000 m2 0,00 20

a

   32  MAT 6315A0136           Doska izolačná Nobasil MPS hr.220mm 600x1000mm 55,200 m2 0,00 20

a

   33  713 71319-1120          Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia 921,600 m2 0,00 20

   34  MAT 6282H0135           Fólia Jutafol 170 špeciál AL 1,5x50m m2 0,00 20

a

b

   35  713 71319-1131          m2 0,00 20

a

   36  713 99871-3202          Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 372,175 % 0,00 20

713 - Izolácie tepelné  spolu: 0,00 0,00

762 - Konštrukcie tesárske

   37  762 76212-3110          Montáž stien a priečok viazaných z hran. reziva prier. pl. do 100 cm2 90,000 m 0,00 20

a

   38  MAT 605150250           Hranolček SM 2 S76-100 L200-375 0,850 m3 0,00 20

a

   39  762 76213-4125R         Montáž debnenia stien z dosák OSB  hr.18mm 131,220 m2 0,00 20

a

a

   40  MAT 6072A0205           Doska drevoštiepková OSB 3 - 18 mm - 331205 149,591 m2 0,00 20

a

b

   41  762 76231-1103          Montáž kotevných želiez 72,000 kus 0,00 20

a

   42  762 99876-2202          Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 12 m 32,330 % 0,00 20

762 - Konštrukcie tesárske  spolu: 0,00 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

   43  764 76437-2257          Oplechovanie parapetov MASLEN poplast š. 250mm 26,000 m 0,00 20

a

. a

   44  764 76437-2301          Oplechovanie parapetov MASLEN poplast  š. 300mm 31,200 m 0,00 20

a

   45  764 764410850           Klamp. demont. parapetov rš 330 57,210 m 0,00 20

a

   46  764 764430240           Klamp. PZ poplast. oplechovanie múrov rš 500 58,000 m 0,00 20

a

   47  764 764430840           Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 58,000 m 0,00 20

   48  764 99876-4202          Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m 25,298 % 0,00 20

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 0,00 0,00

766 - Konštrukcie stolárske

   49  766 76641-1821          Demontáž obloženia stien z paluboviek 171,080 m2 0,00 20

a

1 059,840

Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 
mm

1 015,680
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

.

   50  766 76641-2113          Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z mäk. dreva š. do100mm 171,080 m2 0,00 20

   51  MAT 611916770           Obloženie palubové smrek hr. 18mm š. 81-100mm 195,031 m2 0,00 20

   52  766 99876-6202          Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 170,824 % 0,00 20

766 - Konštrukcie stolárske  spolu: 0,00 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

   53  767 76713-1801          Demontáž priečok z plastových lamiel 117,000 m2 0,00 20

   54  767 76763-1510          Montáž okien plastových 163,200 m 0,00 20

   55  MAT 6114A0500           74,880 m2 0,00 20

   56  767 76799-5103          Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg 250,000 kg 0,00 20

   57  MAT 553000011R          Kovové konštrukcie- ochranbné kryty 250,000 kg 0,00 20

   58  767 76799-6801          Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg 480,000 kg 0,00 20

   59  767 76799-9904          Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4 40,000 hod 0,00 20

   60  767 99876-7202          Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m 214,289 % 0,00 20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 0,00 0,00

783 - Nátery

   61  783 78372-6300          Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie 171,080 m2 0,00 20

   62  783 78378-2203          Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) 171,080 m2 0,00 20

783 - Nátery  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,000 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

   63  921 21  R               M21 -Bleskozvody 1,000 kpl 0,00 20

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00

Okná plastové 2-krídlové  otváravé, otváravo-sklopné  trojsklo 
biele,pák.ovládanie


