
Výzva na predkladanie ponúk 

 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

“ZVO”): 

Názov verejného obstarávateľa 

                                              Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 

Sídlo:                                    Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec 

Štatutárny zástupca:         PaedDr. Estera Rózsárová  

IČO:                                      52757056 

DIČ:                                      2121152704  

Internetová stránka:         www.zssharmonia.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky:  

„ZSS HARMÓNIA Lučenec – rekonštrukcia kotolne v budove C“ 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

• Ústredné vykurovanie 

• plynoinštalácia 

• elektroinštalácia 

• regulačný systém, rozvádzač 

• revízna správa 

 

Projektová dokumentácia je k dispozícii u verejného obstarávateľa pri obhliadke kotolne. 

 

4. Jazyk ponuky 

Uchádzač predkladá ponuku v štátnom jazyku.  

 

Ak je jej súčasťou doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s 

jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené 

v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho 

jazyka, t. j. slovenského jazyka.  

 

5. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:  

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie 866/10, 984 01 Lučenec  

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Predmet zákazky sa nedelí na časti. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý 

predmet zákazky. 

 

http://www.zssharmonia.sk/


7. Variantné riešenie:  

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.  

 

8. Cena:  

Cenu je potrebné uviesť v EUR bez DPH, DPH, v EUR s DPH. Cena sa zaokrúhľuje maximálne na 

dve desatinné miesta. Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov 

súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky (t. j. vrátane dopravy). Ak uchádzač nie je platiteľom 

DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom 

DPH, upozorní v cenovej ponuke.  

 

Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách.  

 

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky 

ani zálohové platby na realizáciu plnenia predmetu zákazky.  

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH.  

 

10. Realizácia:  

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je: do 31.10.2021 

 

11. Výsledok verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi výsledok verejného obstarávania e-

mailom. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy.  

 

12. Podmienky účasti  

Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu uchádzač nepredkladá.  

 

Uchádzač predloží v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) ZVO čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní.  

 

13. Obsah a náležitosti ponuky  

Ponuka uchádzača bude obsahovať: 

- Vypracovanú cenovú ponuku podľa zadania, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy 

- Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady 

pri jej vypracovávaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a 

priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a 

identifikačné číslo, ak bolo pridelené.  

- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bode 12. tejto výzvy.  

- Vyplnený návrh na plnenie kritéria - cenovú tabuľku, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.  

 

14. Ostatné podmienky:  

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky sú uvedené v § 57 ZVO.  

Ponuka, ktorá nebude obsahovať náležitosti požadované verejným obstarávateľom v bode 13. 

tejto výzvy, nebude hodnotená.  

 

15. Záverečné ustanovenia:  



Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v 

súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné 

informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v ZVO.  

 

16. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:  

Ponuky musia byť doručené najneskôr do 13.09.2021 do 15,00 hod. na e-mailovú adresu 

ekonom@zssharmonia.sk, prípadne osobne na sekretariát verejného obstarávateľa 

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie 866/10, Lučenec. 

Bližšie informácie je možné poskytnúť na telefónnom čísle 0905 258 455, kontaktná osoba Ing. 

Michal Veľka.   

 

 

Prílohy:  

• Príloha č. 1: Zadanie 

• Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria (cenová tabuľka) 

• Príloha č. 3: Návrh zmluvy  

 

 

 

 

 

V Lučenci, dňa 30.08.2021   

 

 

 

 

 

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

                                                                                                   PaedDr. Estera Rózsárová 

                                                                                                  riaditeľka ZSS HARMÓNIA 

mailto:ekonom@zssharmonia.sk


Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

1 014 310236252

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 

(bez nosného materiálu) v murive 

nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm   ks 1,000

2 014 310237251

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 

0.25 m2 v murive nadzákladného tehlami nad 

300 do 450 mm   ks 1,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

3 014 611421431

Oprava vnútorných vápenných omietok 

stropov železobetónových rovných 

tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 

nad 30 do 50 % štukových   m2 14,000

4 014 612403399

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek 

maltou, akejkoľvek šírky ryhy   m2 0,100

5 014 612409991

Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo 

okien, dverí,podláh, obkladov atď.   m 2,500

6 014 612421411

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 

v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 

hrubých   m2 31,500

7 014 612421421

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 

v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % 

hladkých   m2 28,000

8 014 631312141

Doplnenie existujúcich mazanín prostým 

betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v 

mazaninách   m3 0,600

9 011 631319155

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej 

mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-

240 mm   m3 0,600

10 011 631319175

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou 

pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 

240 mm   m3 0,600

11 014 631571111

Doplnenie násypu pieskom s ubitím a 

urovnaním povrchu násypu   m3 1,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

12 013 961043111

Búranie základov alebo vybúranie otvorov 

plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo 

preloženého kameňom,  -2,20000t   m3 0,420

13 013 965042221

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb 

a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, 

plochy do 1 m2 -2,20000t   m3 0,230

14 013 965082930

Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 

strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t   m3 0,460

15 013 971033351

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 

0,09 m2 hr. do 450 mm,  -0,08000t   ks 2,000

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

16 013 974031153

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 

tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 

mm a š. do 100 mm,  -0,01800t   m 1,000

17 013 978011111

Otlčenie omietok vnútorných vápenných 

alebo vápennocementových v rozsahu do 10 

%,  -0,00300t   m2 4,000

18 013 978059531

Odsekanie a odobratie obkladov stien z 

obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej 

omietky nad 2 m2,  -0,06800t   m2 3,500

19 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 6,631

20 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km   t 92,834

21 013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m   t 6,631

22 013 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné   t 1,322

99 Presun hmôt HSV   

23 014 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 2,745

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

24 711 711761404

Zhotovenie detailov, uzáver dilatač.škár 

vodor.gumovou fóliou r.š. 500 mm úplne 

prilepenou lepidlom   m 3,000

25 272440000102 Samolepiaci klampiarsky pás,  š. 150mm   m 6,120

26 711 998711202

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   %

713 Izolácie tepelné   

27 713 713470811

Odstránenie snímateľ. puzdier Ferrotex 

akejkoľvek hr. z potrubí, prírub, armatúr, 

tvaroviek,  -0,02430t   m2 5,000

28 713 713482111

Montáž trubíc z PE, hr.do 10 

mm,vnút.priemer do 38 mm   m 25,000

29 283 283310001100

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm 

(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ 

FLEX   m 1,020

30 283 283310001300

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm 

(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ 

FLEX   m 12,240

31 283 283310001500

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm 

(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ 

FLEX   m 4,080
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

32 283 283310001600

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm 

(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ 

FLEX   m 8,160

33 713 713482121

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 

mm,vnút.priemer do 38 mm   m 55,000

34 283 283310004600

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm 

(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ 

FLEX   m 20,400

35 283 283310004700

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm 

(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ 

FLEX   m 6,120

36 283 283310004800

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm 

(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ 

FLEX   m 22,440

37 283 283310004900

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm 

(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ 

FLEX   m 7,140

38 713 713482122

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 

mm,vnút.priemer 39-70 mm   m 47,000

39 283 283310005000

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm 

(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ 

FLEX   m 23,460

40 283 283310005200

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm 

(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ 

FLEX   m 24,480

41 713 713482123

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 

mm,vnút.priemer 71-95 mm   m 2,000

42 283 283310005500

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x20 mm 

(d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ 

FLEX   m 2,040

43 R 998713201

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m   %

721 Zdravotechnika -  vnútorná kanalizácia   

44 721 721170909

Oprava odpadového potrubia novodurového 

vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114   ks 1,000

45 721 721171107

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 

D 75x1, 8   m 1,000

46 721 721173203

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 

32x1, 8   m 6,000

47 721 721173204

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 

40x1, 8   m 2,000

48 721 721173205

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 

50x1, 8   m 8,000

49 721 721194103

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8   ks 3,000

50 721 721194104

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8   ks 2,000

51 721 721194107

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9   ks 1,000
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

52 721 721225205001

Montáž zápachovej uzávierky z PVC do 

DN50   ks 2,000

53 551 551620013500

Zápachová uzávierka na omietku HL410, 

DN40, umývačkový sifón, pripojenie na 

hadicu 3/4", biela krytka, PE   ks 2,000

54

551620015700.

20 Gumová hadica záhradná d20   m 2,000

55 721 721225205002

Montáž zápachovej uzávierky z PVC do 

DN100   ks 1,000

56 286 286630034300

Balkónový a terasový vpust HL5100T, DN 

75, (2,5 l/s), horizontálny odtok, pevná 

izolačná príruba, mriežka 138x138 mm, 

nezámrzná protizápachová klapka, PP/nerez   ks 1,000

57 721 721290111

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125   m 17,000

58 721 998721201

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky do 6 m   %

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

59 721 722130801

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 25,  -0,00213t   m 10,000

60 721 722130802

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 25 do DN 40,  -0,00497t   m 15,000

61 721 722161003

Vodovodné potrubie z nerezových rúrok 

spájaných lisovaním D 18 mm   m 1,020

62 721 722161006

Vodovodné potrubie z nerezových rúrok 

spájaných lisovaním d 22 mm   m 12,000

63 721 722161009

Vodovodné potrubie z nerezových rúrok 

spájaných lisovaním D 28 mm   m 10,000

64 721 722161012

Vodovodné potrubie z nerezových rúrok 

spájaných lisovaním D 35 mm   m 13,000

65 721 722170801

Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do 

D25,  -0,00058t   m 10,000

66 721 722290226

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50   m 36,000

67 721 722290234

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80   m 36,000

68 721 722290821

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 

vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z 

budov vys. do 6 m   t 0,102

69 721 998722201

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 

objektoch výšky do 6 m   %

731 Ústredné kúrenie - kotolne   

70 731 731200829

Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo 

plynné palivá s výkonom nad 100 do 125 kW,  

-0,54225t   ks 2,000

71 731 731261070

Montáž plynového kotla nástenného 

kondenzačného vykurovacieho bez 

zásobníka   ks 2,000
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

72

484120001900.

201

Vaillant  zostava: ecoTECplus VU656/5-5+ 

multiMatic 700 + moduly  VR71, VR32  

(obj.č.: 0010040017)   kpl 1,000

74

484120001900.

202

Sada ventilov pre ecoTECplus 48-120kW  

(obj.č.: 0020256403)   

sa

da 2,000

75

484120001900.

203

Sada izolácie pre ventily ecoTECplus 48-

120kW  (obj.č.: 0020249126)   

sa

da 2,000

76 731 73136123102

Montáž spalinovej cesty priemeru do 

d150mm   m 9,000

77

484120001900.

211

Odvod spalín: S1 základna pripojovacia sad 

pre 2 kotly (obj.č.: 0020042761)   

sa

da 1,000

78

484120001900.

212

Odvod spalín: S2 základna pripojovacia sad 

pre zabudovanie do šachty (obj.č.: 

0020042762)   

sa

da 1,000

79

484120001900.

222

Odvod spalín: predĺženie dymovodu d130mm 

x 2000mm (obj.č.: 0020042770)   ks 3,000

80

484120001900.

225

Odvod spalín: sada dištančných držiakov 

d130mm - 7ks (obj.č.: 0020042763)   

sa

da 1,000

81 731 731391811

Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie 

samospádom o v. pl.kotla do 5 m2   ks 2,000

82 731 731890801

Vnútrostaveniskové premiestnenie 

vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m   t 1,085

83 731 998731201

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo 

výške (hĺbke) do 6 m   %

732 Ústredné kúrenie - strojovne   

84 731 732110812

Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad 

DN 100 do 200,  -0,09358t   m 4,000

85 731 732111409

Montáž hydraulického vyrovnávača dinam. 

tlakov  do DN150,   ks 1,000

86

484120001900.

230

Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 95, 

ponorné púzdro, snímač, konzola, izolácia 

Rp 2", 8,3m3/h (obj.č.: 306721)   kpl 1,000

87 731 732111451.100

Montáž atyp. rozdeľovača/zberača  do 

DN150   ks 2,000

88

484650001900.

R003

Atypický rozdeľovač/zberač  do DN100, dĺžky 

do 1500mm   kpl 2,000

89 731 732212815

Demontáž ohrievača zásobníkového 

stojatého objemu do 1600 l,  -0,51196t   ks 2,000

90 731 732214813

Demontáž ohrievača zásobníkového, 

vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l   ks 2,000

91 731 732219220

Montáž zásobníkového ohrievača vody pre 

ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 

500 l   ks 1,000

92

484120001900.

240

Stacionárny zásobník uniSTOR VIH R 500 

(obj.č.: 0010020641)   kpl 1,000

93 731 732320812

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 

odpojenie od rozvodov potrubia nádrže 

objemu do 100 l   ks 1,000
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

94 731 732320814

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 

odpojenie od rozvodov potrubia nádrže 

objemu do 500 l   ks 2,000

95 731 732324812

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 

vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l   ks 1,000

96 731 732324814

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 

vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 200 do 

500 l   ks 2,000

97 731 732331063

Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s 

membránou 400 l   ks 1,000

98 484 484630007200

Nádoba expanzná s membránou typ N 400 l, 

D 740 mm, v 1070 mm, pripojenie R 1", 6 

bar, šedá, REFLEX   ks 1,000

99 731 732331864

Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s 

vakom objem 25 l   ks 1,000

100 484 484620000400

Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 25 

l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 

bar, biela, REFLEX   ks 1,000

101 731 7323319590103 Montáž kabinetovej chemickej úpravne vody   

súb

. 1,000

102 436 436310000300

Filter zmäkčovací IVAR.DEVAP-KAB 010 

pre úpravu tvrdosti vody   ks 1,000

103 731 732420812

Demontáž čerpadla obehového špirálového 

(do potrubia) DN 40,  -0,02100t   ks 1,000

104 731 732420813

Demontáž čerpadla obehového špirálového 

(do potrubia) DN 50,  -0,02200t   ks 2,000

105 731 732420814

Demontáž čerpadla obehového špirálového 

(do potrubia) DN 65,  -0,02400t   ks 1,000

106 731 732429111

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 

špirálového DN 25   

súb

. 2,000

107 731 732429112

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 

špirálového DN 40   

súb

. 1,000

108

4268155420.00

2

Obehové čerpadlo GRUNDFOS  ALPHA2  

25-80 180;  1x230V 50Hz  - 99411178   ks 1,000

109

426110006100.

002

Čerpadlo obehové MAGNA3 32-80, 

GRUNDFOS (97924256)   ks 1,000

110 731 732890802

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 

strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky 

nad 6 do 12 m   t 1,487

111 731 998732201

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

do 6 m   %

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie   

112 731 733110803

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 15,  -0,00100t   m 16,000

113 731 733110806

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 15 do DN 32,  -0,00320t   m 55,000

114 731 733110808

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 32 do DN 50,  -0,00532t   m 6,000
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

115 731 733110810

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 50 do DN 80,  -0,00858t   m 20,000

116 731 733120832

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

hladkých nad 89 do D 133,  -0,01384t   m 25,000

117 731 733125006

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 

18x1,2   m 20,000

118 731 733125009

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 

22x1,5   m 6,000

119 731 733125012

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 

28x1,5   m 16,000

120 731 733125015

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 

35x1,5   m 2,000

121 731 733125018

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 

42x1,5   m 23,000

122 731 733125021

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 

54x1,5   m 24,000

123 731 733190107

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových   m 91,000

124 731 733190801

Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie 

objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t   ks 20,000

125 731 733191816

Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 

44.5 -0,00014t   ks 20,000

126 731 733193810

Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre 

potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm,  -

0,00215t   ks 10,000

127 731 733890805

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 

rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. 

výš. do 48m   t 0,780

128 731 998733201

Presun hmôt pre rozvody potrubia v 

objektoch výšky do 6 m   %

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

129 731 734100812

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi 

prírubami nad 50 do DN 100,  -0,03900t   ks 12,000

130 731 734190814

Demontáž príruby rozpojenie prírubového 

spoja do DN 50   ks 8,000

131 731 734190818

Demontáž príruby rozpojenie prírubového 

spoja nad 50 do DN 100   ks 18,000

132 731 734200811

Demontáž armatúry závitovej s jedným 

závitom do G 1/2 -0,00045t   ks 20,000

133 731 734200812

Demontáž armatúry závitovej s jedným 

závitom nad 1/2 do G 1,  -0,00110t   ks 2,000

134 731 734200822

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1/2 do G 1,  -0,00110t   ks 18,000

135 731 734200824

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 6/4 do G 2,  -0,00350t   ks 2,000

136 R 734209101

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 

1/2   ks 22,000

137 422 4223050300

Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 

10   ks 22,000

   Strana 7  z 11



Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

138 731 734209112

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 

1/2   ks 8,000

139 R 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4   ks 24,000

140 731 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   ks 26,000

141 731 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4   ks 10,000

142 731 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4   ks 4,000

143 731 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2   ks 22,000

144 551 551110013700

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, 

páčka, niklovaná mosadz, IVAR   ks 3,000

145 551 551110013800

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, 

páčka, niklovaná mosadz, IVAR   ks 8,000

146 551 551110013900

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, 

páčka, niklovaná mosadz, IVAR   ks 8,000

147 551 551110014000

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, 

páčka, niklovaná mosadz, IVAR   ks 3,000

148 551 551110014200

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, 

páčka, niklovaná mosadz, IVAR   ks 8,000

149 551 551190002800

Spätná klapka Eura-Sprint, 1" FF, Kv 10,40, 

niklovaná mosadz, IVAR   ks 3,000

150 551 551190002900

Spätná klapka Eura-Sprint, 5/4" FF, Kv 

21,00, niklovaná mosadz, IVAR   ks 1,000

151 551 551190003000

Spätná klapka Eura-Sprint, 6/4" FF, Kv 

25,26, niklovaná mosadz, IVAR   ks 2,000

152 551 551190003100

Spätná klapka Eura-Sprint, 2" FF, Kv 38,00, 

niklovaná mosadz, IVAR   ks 1,000

153 551 551110016600

Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 

16, mosadz, disk plast IVAR   ks 1,000

154 436 436320007000

Filter GEL.DEPURA MINI ručný samočistiaci 

- 3/4" F, pre filtrovanie mechanických 

nečistôt z pitnej vody, IVAR   ks 1,000

155 551 551240010700

Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - 

príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, 

C, F, S, S/V, V, REFLEX   ks 1,000

156 551 551240010800

Guľový kohút so zaistením MK 1" - 

príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, 

C, F, S, S/V, V, REFLEX   ks 1,000

157 422 422010003100

Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, 

IVAR   ks 1,000

158 422 422010003200

Filter závitový, 5/4", PN 20, mosadz OT 58, 

IVAR   ks 1,000

159 422 422010003400

Filter závitový, 2", PN 16, mosadz OT 58, 

IVAR   ks 1,000

160 551 551270015400

Odkalovač Flamco Clean Smart 2" EcoPlus, 

FLAMCO   ks 1,000

161 551 551210048000

Ventil dopúšťací automatický 1/2" s 

manometrom, PN 10, mosadz, IVAR   ks 1,000

162 551210048001

Ventil dopúšťací automatický IVAR.ADV 850 

s manometrom, 1/2", PN 10, mosadz   ks 1,000
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

163 551 551210047600

Ventil diferenčný prepúšťací IVAR.BY-PASS  

3/4" MF, 0,1 až 6 bar, PN 10, mosadz   ks 1,000

164 R 734213250

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 

automatického G 1/2   ks 3,000

165 484 4849228570

Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 

10, mosadz, IVAR   ks 3,000

166 731 734252120 Montáž ventilu poistného rohového G 3/4   ks 1,000

167 731 734252130 Montáž ventilu poistného rohového G 1   ks 1,000

168

4849210144020

2508tv

Poistný ventil pre teplú vodu, IVAR.PV KB  

3/4"-1",  Po=8 bar, mosadz   ks 1,000

169 484

4849210144025

32025

Poistný ventil pre vykurovanie, IVAR.PV 1 - 

5/4",  Po=2,5 bar,  mosadz   ks 1,000

170 731 734261223 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2   ks 4,000

171 731 734261224 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4   ks 12,000

172 731 734261225 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1   ks 13,000

173 731 734261226 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4   ks 5,000

174 731 734261227 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4   ks 2,000

175 731 734261228 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 2   ks 11,000

176 731 734290825

Demontáž armatúry zmiešavacej štvorcestnej 

"Duomix A" DN 50,  -0,00553t   ks 1,000

177 731 734296180

Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 

32 so servopohonom   ks 1,000

178 551210038101

Ventil zmiešavací trojcestný ESBE VRG 331; 

DN32; Kvs=32m3/h;  obj.č.: 11700300   ks 1,000

179 551210038102

Servopohon  ESBE rad 90, ozn. 95; 15Nm, 

60s, 230V;   obj.č.: 12051900   ks 1,000

180 731 734410811

Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, 

priameho, rohového a dvojkovového 

tlakového indikačného -0,00080t   ks 6,000

181 731 734412310

Montáž teplomeru technického radiálneho 

priemer 80 mm dĺžka 50 mm   ks 6,000

182 388 388320002800

Teplomer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" 

spodné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 

°C, IVAR   ks 6,000

183 731 734420811

Demontáž tlakomera so spodným pripojením,  

-0,01900t   ks 2,000

184 731 734424140 Montáž tlakomera radiálneho priemer 63 mm   ks 7,000

185 388 388430003600

Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" 

spodné, 0-4 bar, IVAR   ks 3,000

186 388 388430003800

Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" 

spodné, 0-10 bar, IVAR   ks 4,000

187 2138735000007 Kondenzačná slučka závitova U   ks 7,000

188 2138738000005 Kohút tlakomerový trojcestný   ks 7,000

189 731 734494213

Ostatné meracie armatúry, návarok s 

rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2   ks 3,000

190 731 734890801

Vnútrostaveniskové premiestnenie 

vybúraných hmôt armatúr do 6m   t 0,554

191 731 998734201

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

do 6 m   %
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

763 Konštrukcie - drevostavby   

192 763 763135011

Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, 

hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela - 

klasifikácia: A2 s1, d0   m2 8,085

193 763 998763401

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 

v stavbách(objektoch )výšky do 7 m   %

764 Konštrukcie klampiarske   

194 764 764311286

Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ 

plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 

30° (úprava komínovej hlavy)   m2 1,785

195 138 138210000200 Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm   m2 1,785

196 764 998764202

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   %

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

197 767 767995103

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 

do 20 kg   kg 40,000

198 145520000801

Profil oceľový 60x40x2 mm zváraný 

tenkostenný uzavretý obdĺžnikový S235   m 12,000

199 767 7679951080010

Montáž ostatných typických kovových 

doplnkových konštrukcií do 5 kg   kg 25,000

200 552 552840520001

Typizované prvky uloženia potrubí -závesy, 

objímky a konzoly   kg 25,000

201 154 1542581000099 Ostatný spojovací a kotviaci materiál   kpl 1,000

202 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   %

769 Montáž vzduchotechnických zariadení   

203 769 769021502

Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 

355-450 mm   ks 1,000

204 429720007101 Hlavica výfuková kruhová DKD d355   ks 1,000

205 769 769035033

Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 

0.080-0.130 m2   ks 1,000

206 4290043590002

Oceľová mriežka atypická 300x300mm so 

sitkom s hustotou oka 5mm   ks 1,000

207 769 769083060 Demontáž spiro potrubia DN 160-180   m 6,000

208 769 769083070 Demontáž spiro potrubia DN 250-280   m 4,000

209 769 769083075 Demontáž spiro potrubia DN 315-355   m 3,000

210 769 998769203

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 

zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 

24 m   %

771 Podlahy z dlaždíc   

211 771 771415016

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 

150 x 300 mm   m 31,300
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 18.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

212 771 771576105

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 150 x 

150 mm   m2 34,300

213 597740000801

Dlaždice keramické s protišmykovým 

povrchom lxvxhr 300x300x8 mm, 

jednofarebné   m2 40,950

214 771 998771201

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky do 6m   %

783 Dokončovacie práce - nátery   

215 783 783222100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 

farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné 

- 70µm   m2 17,100

216 783 783226100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce základný - 35µm   m2 17,100

217 783 783903811

Ostatné práce odmastenie chemickými 

rozpúšťadlami   m2 17,100

218 783 783904811

Ostatné práce odmastenie chemickými 

odhrdzavenie kovových konštrukcií   m2 0,400

784 Dokončovacie práce - maľby   

219 784 784410100

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

podkladov výšky do 3, 80 m   m2 125,900

220 784 784410600

Vyrovnanie trhlín a nerovností na 

jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m   m2 125,900

221 784 784422271

Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne 

nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 

3, 80 m   m2 125,900

222 784 784481010

Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky 

do 3,80 m   m2 91,600

223 784 784481110

Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky 

do 3,80 m   m2 34,300

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

224 HZS HZS000121

Tlakové skúšky, prevádzkové skúšky - 

Ústredné vykurovanie   hod 48,000

Celkom   
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 R 979081111.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 0,095

2 R 979081121.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km   t 0,950

3 R 979082111.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m   t 0,095

4 R 979082121.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   t 0,760

5 R 979087212.S

Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu sutiny   t 0,095

6 R 979089312.S

Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, 

mosadz atď.) (17 04 ), ostatné   t 0,095

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

41 R HZS000114.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 

odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie 

(Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - odborná 

prehliadka a skúška PZ   hod 8,000

42 R HZS000213.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - 

odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu 

viac ako 4 a menej ako 8 hodín - 

odvzdušnenie celého rozvodu v kotolni   hod 4,000

PSV Práce a dodávky PSV   

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod   

7 R 723120202.S

Potrubie z oceľových rúrok závitových 

čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 

353.0 DN 15   m 5,000

8 R 723120204.S

Potrubie z oceľových rúrok závitových 

čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 

353.0 DN 25   m 6,500

9 R 723120804.S

Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových 

rúrok závitových do DN 25,  -0,00215t   m 18,000

10 R 723120805.S

Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových 

rúrok závitových nad DN 25 do DN 50,  -

0,00342t   m 12,000

11 R 723130913.S

Oprava plynového potrubia závitového 

prerezanie oceľovej rúrky do DN 25   ks 1,000

12 R 723130916.S

Oprava plynového potrubia závitového 

prerezanie oceľovej rúrky nad DN 25 do DN 

50   ks 3,000

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

14 R 723150341.1

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 

25/15   ks 1,000

15 R 723150352.1

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 

čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 

DN DN 40/25   ks 2,000

16 R 723190253.S

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí 

DN 25   ks 2,000

17 R 723190901.S

Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie 

alebo otvorenie plynovodného potrubia pri 

opravách   ks 2,000

18 R 723190907.S

Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie 

a napustenie potrubia   m 11,500

19 R 723190909.S

Oprava plynovodného potrubia neúradná 

tlaková skúška doterajšieho potrubia   ks 1,000

20 R 723190914.S

Oprava plynovodného potrubia navarenie 

odbočky na potrubie DN 25   ks 1,000

21 R 723231006.S

Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 

1/2   ks 4,000

22 551

551340005900.

S

Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, 

plnoprietokový, niklovaná mosadz   ks 4,000

23 R 723231012.S

Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 

1   ks 2,000

24 551

551340006100.

S

Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, 

plnoprietokový, niklovaná mosadz   ks 2,000

25 R 723239101.S

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, 

kohútik  G 1/2   ks 2,000

26 551

551340000200.

S1 Kohút pre plynovú inštaláciu  K 858 1/2"   ks 2,000

27 R 723290821.S

Vnútrostaveniskové premiestnenie 

vybúraných hmôt vnútorný plynovod 

vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m   t 0,080

13 R 733191917.S

Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok 

zaslepenie kovaním a zavarením DN 40   ks 1,000

28 R 998723101.S

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v 

objektoch výšky do 6 m   t 0,041

734 Ústredné kúrenie - armatúry   

29 R 734200821.S

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

do G 1/2 -0,00045t   ks 6,000

30 R 734200822.S

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1/2 do G 1,  -0,00110t   ks 2,000

31 R 734420821.S Demontáž tlakomera   -0,00502t   ks 2,000

32 R 734421160.S

Montáž tlakomeru deformačného kruhového 

0-10 MPa priemer 100   ks 2,000

33 388

388410000200.

S Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm   ks 2,000

34 R 734890801.S

Vnútrostaveniskové premiestnenie 

vybúraných hmôt armatúr do 6m   t 0,015
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Stavba: ZSS Harmónia, Rekonštrukcia kotolne v budove C

Objekt: Plynoinštalácia

Objednávateľ:1000130

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29.7.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

ZSS Harmónia Lučenec

Lučenec

35 R 998734101.S

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

do 6 m   t 0,005

769 Montáže vzduchotechnických zariadení   

36 R 769035033.S

Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 

0.080-0.130 m2   ks 1,000

37 429

42972021790C

P Mriežka atypická 300x300 mm so sieťkou   ks 1,000

38 R 998769201.S

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 

zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m   %

783 Nátery   

39 R 783424140.S

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm dvojnás. so základným 

náterom - 105µm   m 11,500

Celkom   
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ZSS Harmónia Lučenec

Rekonštrukcia kotolne v budove C

ZSS HARMÓNIA, Tuhárske námestie 886/10, 98401 Lučenec

                                                Súpis prác a dodávok
Materiál Množstvo M.J. Cena jedn. Cena celkom

Spínača, zásuvky

Spínač č.1   IP44 4 ks 0,00 €

Spínač č.6   IP44 2 ks 0,00 €

Zásuvka-1  IP44 8 ks 0,00 €

Zásuvka-1, 24V  IP44 1 ks 0,00 €

Zásuvka 3f,16A 1 ks 0,00 €

Svietidlá

Svietidlo stropné trubicové, pre 2xLED trubicu 1200mm, IP65 8 ks 0,00 €

Svietidlo prisadené žiarovkové, IP65 3 ks 0,00 €

LED trubica 1200mm 16 ks 0,00 €

LED žiarovka 3 ks 0,00 €

Krabice, rozvádzače

Inštalačná krabica ACID 6 ks 0,00 €

inštalačná krabica S-BOX 416, 190x140x70, IP65 2 ks 0,00 €

vývodky PG13,5 28 ks 0,00 €

rozvodnica plechová 120m 1 ks 0,00 €

Káble

CYKY-J 3x1,5 100 m 0,00 €

CYKY-O 3x1,5 10 m 0,00 €

CYKY-O 2x1,5 20 m 0,00 €

CYKY-O 5x1,5 3 m 0,00 €

CYKY-J 3x2,5 50 m 0,00 €

CYKY-J 5x2,5 7 m 0,00 €

H05VV-F 3G1,5 25 m 0,00 €

JYTY-O 2x1 22 m 0,00 €

JYTY-O 3x1 20 m 0,00 €

JYTY-O 4x1 15 m 0,00 €

CYA16 6 m 0,00 €

CYA6 30 m 0,00 €

lišta káblová 60x40 20 m 0,00 €

lišta káblová 20x20 70 m 0,00 €

Podružný materiál 1 ks 0,00 €

0,00 €

Práca Množstvo M.J. Cena jedn. Cena celkom

Montáž káblov 272 m 0,00 €

Montáž žľabov 90 m 0,00 €

Osadenie rozvádzača 1 ks 0,00 €

Zapojenie zásuvky/vypínača 17 ks 0,00 €

Zapojenie elektrospotrebiča 10 ks 0,00 €

Zapojenie svorkovnice v inšt.krabici acid 6 ks 0,00 €

Zapojenie svorkovnice v inšt.krabici sbox 2 ks 0,00 €

Ukotvenie a zapojenie svietidla 12 ks 0,00 €

Práce nazahrnuté v cenníku 25 hod 0,00 €

Dovoz materiálu do 20km 4 ks 0,00 €

0,00 €

HZS Množstvo M.J. Cena jedn. Cena celkom



Vypracovanie revíznej správy 1 ks 0,00 €

0,00 €

Náklady na materiál 0,00 €

Montážne práce 0,00 €

HZS 0,00 €

Náklady celkom bez DPH 0,00 €

DPH 20% 0,00 €

Náklady celkom s DPH 0,00 €



ZADANIE

Kód položky Popis
Množstvo MJ Cena 

jednotková

Cena 

celkom

TXN 110 06 CP-1006, CPU, E CP-1006, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 13xAI/DI, 1xHSC, 1x DI/230V, 2xAO, 10xRO, 2xSSR, 1xCIB 1 ks

TXN 133 82 C-RM-1109M, CIB C-RM-1109M, CIB, 3xAI, 8xDI, 8xRO, 1xAO 1 ks

TXF 689 87 Aplikačný profi Aplikačný profil Licence pre ovládanie vykurovania, chladenia 1 ks

SDHC 16/32GB Tec SDHC 16/32GB SD karta 16/32GB pre Teco 1 ks

CTO-Pt1000 Snímač teploty vonkajší Pt1000 (W100=1,385) 1 ks

ADZSML10.0 0..10b Snímač tlaku ADZ 0..10 bar 4..20mA G1/4" 0,5% 2 ks

G1/4-G1/2 G1/4"-G1/2" nerez redukcia 2 ks

CTZ-Pt1000-2m Snímač teploty káblový Pt1000  (W100=1,385) 9 ks

RB951G-2HnD (RB9 Routerboard Mikrotik s USB 1 ks

GIC40N Detektor úniku Detektor úniku plynu "CO" 3st. 1 ks

GI30 Detektor úniku Detektor úniku plynu 12DV GI30 JTO 1 ks

4FE601 Húkačka PIRATA Húkačka PIRATA 230Vac IP54 1 ks

Program riadenia kotolne 32 IO

Vizualizácia kotolne 32 IO

Cena celkom 

Pt1000

ADZSML10

G1/4-G1/2

Pt1000



ZADANIE

Kód položky
Popis Množstvo MJ Cena 

jednotková

Cena celkom

WST8060210 Nástenná skriňa Nástenná skriňa IP65 V=800 Š=600 H=210mm, oceľová 1 ks

WSTVBF04-- Príruba 505x119 Príruba 505x119mm, pre skrine WST 1 ks

WSTBT2150G Príruba izolačn Príruba izolačná, plastová pre WSTVBF, 50 priechodiek, IP65 2 ks

WSTCUF260- Uzemňovací vodi Uzemňovací vodič 260mm plochý 1 ks

WSTWB004-- Súprava pre mon Súprava pre montáž sktine WST na stenu do šírky 800mm 1 ks

RH229210-- Perforovaný žla Perforovaný žlab 60x40 (VxŠ) 1 m

RH229247-- Perforovaný žla Perforovaný žlab 60x25 (VxŠ) 4 m

1206599 Din lišta NS35/ Din lišta NS35/15 ZN PERF 2 ks

BZ900243-- Hlavný vypínač Hlavný vypínač 40A, trojpólový, na montážnu lištu 1 ks

BC604103-- Prúdový chránič Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 6kA 1 ks

BM617316-- 3C16 Istič C16/3 6kA, charakteristika C, 16A, 3-pólový 1 ks

BM618116-- 1B16 Istič B16/1 6kA B 16A 1 pól 3 ks

BM618110-- 1B10 Istič B10/1 6kA, charakteristika B, 10A, 1-pólový 5 ks

BM617106-- 1C6 Istič C6/1 6kA C 6A 1 pól 4 ks

BM617104-- 1C4 Istič C4/1 6kA C 4A 1 pól 2 ks

BO668516-- Pr.chránič s is Pr.chránič s ističom, char. B, 16A, 30mA, 1+N, typ AC,6kA 2 ks

BO668510-- Pr.chránič s is Pr.chránič s ističom, char. B, 10A, 30mA, 1+N, typ AC,6kA 3 ks

2910534 PLC-RPT-230UC/2 Reléový modul - PLC-RPT-230UC/21HC/MS 10A/230Vac 6 ks

2966841 PLC-ATP BK Oddělovací deska - PLC-ATP BK 3 ks

2966692 FBST 500-PLC B Nekonečný zásuvný můstek - FBST 500-PLC BU 0,50 ks

2966786 FBST 500-PLC RD Nekonečný zásuvný můstek - FBST 500-PLC RD 0,50 ks

TR9409-100VA-24V Transformátor 2 Transformátor 230/24Vac 100VA 1 ks

Akumulátor SLA 1 Akumulátor 12V Akumulátor SLA 12V 2,2Ah FA4,7 2 ks

IS210448-- Kompletný zvodi Kompletný zvodič T1+2/B+C, 3p, 12,5kA/280 V, séria UAS 1 ks

BZ501215-B Signálka LED mo Signálka LED monoblok červená 230V AC 1 ks

MM216592-- Ovládacia hlavi Ovládacia hlavica plochého tlačidla biela, vratná IP67 1 ks

MM216900-- Ovládacia hlavi Ovládacia hlavica s kľúčom MS1, 3 pol,nevratná, 60st. 1 ks

MM216843-- Ovládacia hlavi Ovládacia hlavica prepínača,presvetl.,3 pol,nevratná,biela 6 ks

MM263467-- Tlačidlo núdzov Tlačidlo núdzové, nepodsvietené, odblokovanie pootočením 1 ks

MM216374-- Upevňovací adap Upevňovací adaptér čelný M22-A 9 ks

MM216376-- Kontakt 1Z, čel Kontakt 1Z, čelná montáž, skrutkové svorky NO 14 ks

MM216378- Kontakt 1R, čel Kontakt 1R, čelná montáž, skrutkové svorky 1 ks



MM216382-- Kontakt 1R, na Kontakt 1R, na základňu, skrutkové svorky 1 ks

MM216563-- LED 85-264VAC, LED 85-264VAC, biela, skrutkové svorky, čelné 6 ks

MM231273-- Ochranný krúžok Ochranný krúžok tlačidiel núdzových, žltý 1 ks

MM216536-- Skrinka povrcho Skrinka povrchová IP67, pre 1 prvok, žlté veko 1 ks

3211813 PT 6 Průchozí svornice - PT 6 3 ks

3211819 PT 6 BU Průchozí svornice - PT 6 BU 1 ks

3211822 PT 6-PE Řadová svornice pro ochranný vodič - PT 6-PE 1 ks

3209510 PT 2,5 Průchozí svornice - PT 2,5 7 ks

3209523 PT 2,5 BU Průchozí svornice - PT 2,5 BU 2 ks

3209536 PT 2,5-PE Řadová svornice pro ochranný vodič - PT 2,5-PE 2 ks

3213950 PTI 2,5-PE/L/N Instalační svornice ochranného vodiče - PTI 2,5-PE/L/N 15 ks

3209510 PT 2,5 Průchozí svornice - PT 2,5 4 ks

3209536 PT 2,5-PE Řadová svornice pro ochranný vodič - PT 2,5-PE 2 ks

3209523 PT 2,5 BU Průchozí svornice - PT 2,5 BU 2 ks

3022276 CLIPFIX 35-5 Koncový držák - CLIPFIX 35-5 8 ks

811969 KLM 3 Nosiče označení svorkovnice - KLM 3 (klipfix 35-5) 6 ks

3214661 PTTBS 1,5/S WH/ Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH 13 ks

3214662 PTTBS 1,5/S WH/ Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD 17 ks

3212044 D-PT 6 Zakončovací kryt - D-PT 6 1 ks

3030417 D-ST 2,5 Zakončovací kryt - D-ST 2,5 1 ks

3213975 D-PTI/3 Zakončovací kryt - D-PTI/3 2 ks

3214699 D-PTTBS 1,5/S Zakončovací kryt - D-PTTBS 1,5/S 1 ks

3208142 D-PT 1,5/S D-PT 1,5/S Zakončovací kryt 1 ks

3036929 FBS 20-5 BU Zástrčný můstek - FBS 20-5 BU 2 ks

3213069 FBS 20-3,5 Zástrčný můstek - FBS 20-3,5 3 ks

829484 UCT-TM 3,5 Značkovače pro svorky - UCT-TM 3,5 (1,5 svorka) 2 ks

828744 UCT-TMF 5 Značkovače pro svorky - UCT-TMF 5 (kontakt) 1 ks

828734 UCT-TM 5 Značkovače pro svorky - UCT-TM 5 (svorka) 1 ks

IK026183- Odbočovacia svo Odbočovacia svorka 25mm2, 3-pólová, hnedá-čierna-šedá 4 ks

IKA26130-- Odbočná svorkov Odbočná svorkovnica pre Al vodiče 25 mm2, 1p, izol., zel-žlt 1 ks

IK021037-- Zemniaca svorko Zemniaca svorkovnica, 7 vývodov 1 ks

UTP Kábel UTP Kábel UTP 3 ks

Káble vodiče, označenia vodičov 1

Poskladanie rozvádzača 1

Cena celkom



 Návrh na plnenie kritéria  

 

Názov zákazky: 

„ZSS HARMÓNIA Lučenec – rekonštrukcia kotolne v budove C“ 

 

Identifikácia uchádzača: 

Obchodné meno:     

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 

Tel: 

E-mail: 

 

 
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH 
 

 
               

 
DPH v EUR 
 

 
                 

 
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 
 

                   

 

Uchádzač je/nie je platcom DPH 

*Nehodiace sa škrtnite 

 

V ......................, dňa ...................... 

 

 

 

                                                                                            Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 



1 

 

Zmluva o dielo č. ......... /2021 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
 

(ďalej ako „zmluva“) 
 

na uskutočnenie stavebných prác s názvom: 
 

„ZSS HARMÓNIA Lučenec – rekonštrukcia kotolne v budove C “ 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:       

Názov:     Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Lučenec 

Sídlo:     Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec 

Štatutárny orgán:   PaedDr. Estera Rózsárová 

Právna forma:    rozpočtová organizácia zriadená BBSK 

IČO:     52757056 

DIČ:     2121152704 

IČ DPH:    nie je platiteľ DPH 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK96 8180 0000 0070 0063 7927 

Telefón:    0903 483 706 

Email:     riaditel@zssharmonia.sk 
 
(ďalej ako „objednávateľ“ na strane jednej) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:         

Názov:          
Sídlo:           
zastúpený/štatutárny orgán:     
IČO:            
DIČ:         
IČ DPH:         
Bankové spojenie:    
IBAN:      

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“) 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

 
a) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto 
zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.  
 



2 

 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo 

charakterizované v ods. 2 tohto článku zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v článku IV tejto zmluvy. 
 

2.2 Názov diela: „ZSS HARMÓNIA Lučenec- rekonštrukcia kotolne v budove C“                                        
  (ďalej len ako „dielo“) 

             Miesto plnenia zmluvy: Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec 
             Podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:  

1) touto zmluvou (spolu s jej prílohami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť), 
2) Výkazom výmer- rozpočtom 
3) návrhu na plnenie kritérií a Opis predmetu zákazky zo súťažných podkladov 

z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy 
a ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača, predložená v tomto verejnom 
obstarávaní.  

 
Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade 
rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie 
v tomto bode.  
 
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri 

dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom, v súlade s platnými 
technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok 
dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 
 

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou 
a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre 
vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné 
k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
zhotoveniu diela potrebné. 

 
2.5 V prípade, ak bude na riadne užívanie diela nevyhnutné akékoľvek právo duševného 

vlastníctva zhotoviteľa alebo tretej osoby, zhotoviteľ zabezpečí, že objednávateľ 
nadobudnutím vlastníctva k dielu získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto právo 
a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene diela. 

 
2.6  Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy, je 

povinný zaobstarať zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich 
zaobstará objednávateľ.  
 

Článok III  
Čas plnenia 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje do 31.10.2021. 

3.2 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku zmluvy je skutočnosť, že 
zhotoviteľ ohlási dôvod na zmenu a objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu 
zhotovenia diela schvaľuje objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch 
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nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.  

3.4 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela zhotoviteľovi stavenisko formou 
písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

 
 

Článok IV 
Cena diela 

 
4.1  Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je: 
                                             
       Cena bez DPH:  EUR 
 
       DPH 20%:   EUR 
                                             
       Cena s DPH:  EUR   
 
      (slovom:           Eur a     centov)  
          
4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu vo výkaze výmer (alebo cenová 

ponuka) , ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, a bol vytvorený ako súčasť ponuky zhotoviteľa 
vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“). 

 
4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady, poplatky a úhrady na zhotovenie diela, predovšetkým 

náklady na tovary, prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, 
ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie 
diela, dopravu materiálu, zaškolenie, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti 
s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  na 
pracovisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade 
s ustanovením zmluvy, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.  

 
4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov: 

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany objednávateľa, na základe písomnej 
žiadosti objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej 
ceny diela bude výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať objednávateľ naviac 
práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer. Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od 
obdržania žiadosti objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť 
písomne odsúhlasená objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve; 

b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného objednávateľom, zmena ceny 
diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného 
odsúhlasenia objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve;  

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky 
zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH; 

d) zúžením rozsahu diela objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky 
objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného zhotoviteľa, 
v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, 
určenú z Výkazu výmer. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.  
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4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane 
potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, 
podrobne je mu známy obsah Výkaz výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený  určovať 
objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku 
podľa Dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaz 
výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky objednávateľa na 
zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto zmluve a ktoré budú predmetom jeho 
písomného odsúhlasenia podľa tejto zmluvy a na základe čoho dôjde následne 
k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, a to ešte pred realizáciou týchto zmien diela. 
 

Článok V 
Spôsob fakturácie a platobné podmienky 

 
5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, a to až po 
tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. 
Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami 
faktúry budú: 
a) súpis všetkých vykonaných prác a dodávok na diele podľa tejto zmluvy, 
b) kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaná obidvomi zmluvnými 

stranami, 
       Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  
 
5.2 Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však: 
a) označenie faktúra – daňový doklad a jej číslo 
b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra 

zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa aj objednávateľa; 
c) číslo zmluvy a označenie diela; 
d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (a v tvare IBAN); 
e) dátum dodania plnenia; 
f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti; 
g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, 

celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta; 
h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty; 
i) pečiatku a podpis zhotoviteľa; 
j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo. 

 
5.3 Za správne vyčíslenie výšky dane s pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom 

rozsahu. 
 

5.4 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, 
objednávateľ sumu z ceny diela uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti zhotoviteľovi 
s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší 
plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
5.5 Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.  
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5.6 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  

 
Článok VI 

Spôsob realizácie diela 
 
6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení predmetu tejto zmluvy, resp. pri zhotovovaní 

diela podľa tejto zmluvy, všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické 
normy.  

 
6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy si miesto realizácie diela a jeho okolie 

prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne 
oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými 
podmienkami a možnosťami prístupu na miesto realizácie diela, ako aj s potrebou 
všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od objednávateľa v tejto 
súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí pracoviska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenia.  

 
6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na pracovisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa 

budú vykonávať práce súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy: 
a) objednávateľovi, 
b) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí, 
c) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo 

splnomocnenej objednávateľom, 
 
6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku 

požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ 
zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP. 

 
6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať objednávateľovi fotokópie dokladov 

o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo. 
 
6.6 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád a nedorobkov na diele 

je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo 
nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné 
prostredie na pracovisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na pracovisku 
a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, 
odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné 
náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na 
pracovisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky. 
 

6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä 
v súlade s ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského 
banského úradu č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu 
a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód zhotovenia diela. Zhotoviteľ je 
povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na pracovisku a podniknúť 
všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na pracovisku a mimo neho 
tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným 
nepriaznivým účinkom realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek 
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odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe 
vykonávajúcej práce na diele.  

 
6.8 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne informovať objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa 

budú podieľať na realizačných prácach na diele. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok 
odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela 
alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov zhotoviteľa.  

 
6.9 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa písomnými pokynmi objednávateľa. 

V prípade ak pokyny objednávateľa budú podľa názoru zhotoviteľa nevhodné, zhotoviteľ 
na to objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude objednávateľ trvať 
na realizácii predmetných pokynov, zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené 
nevhodnými pokynmi objednávateľa.  

 
6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri 

realizácii diela odstráni tak, že uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo 
nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Určenie spôsobu 
odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí objednávateľovi.  

 
6.11   Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie objednávateľa všetky podstatné časti diela, 

materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne. Na vyžiadanie musia predložiť výkresy, 
a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia. 

 
6.12   Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas 

predpokladanej existencie diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia 
a životného prostredia. Za týmto účelom materiály a výrobky zabezpečované 
zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi a tie materiály, ktoré tieto doklady 
nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ 
na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z toho dôvodu vzniknuté škody 
znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich 
rozsahu. 

 
6.13   Objednávateľ je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak 

zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovaného diela, život alebo zdravie pracujúcich na pracovisku, dielo nie je 
vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ má plné 
právo namietať a žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal z pracoviska každého pracovníka, 
ktorého zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je 
nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého 
prítomnosť na pracovisku je z iných dôvodov, podľa mienky objednávateľa nežiadúca. 

 
6.14   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 

firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci 
pracoviska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má objednávateľ právo vykázať 
z pracoviska. 

 
6.15   Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške objednávateľa za všetky škody a nároky 

súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením 
akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo 
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následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria 
tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd 
iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, 
pokutou alebo inou sankciou uloženou objednávateľovi. 

 
6.16   Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre 
právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť; ustanovenia § 551 ods. 1 štvrtej vety 
Obchodného zákonníka; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4 Obchodného zákonníka; 
ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety 
Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného zákonníka. 

 
6.17   Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má 

dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonávanie diela dohodnutým spôsobom, je 
zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu 
zmenu diela. Kým zhotoviteľ nedostane písomné pokyny objednávateľa určujúce spôsob 
a rozsah zmien diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, 
ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred 
začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich 
objednávateľovi, má objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.  

 
6.18   Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy 

predložiť objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich 
subdodávateľov, ktorí budú vykonávať práce na diele a tento zoznam sa zaväzuje počas 
doby zhotovovania diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto 
povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 
EUR za každý deň omeškania.  

 
6.19   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať z pracoviska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať 

podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného 
prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú, ako aj všetky osoby, ktoré nie sú 
uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho ustanovenia tejto zmluvy (netýka sa osôb 
poverených objednávateľom). Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby 
všetci jeho pracovníci, vrátame pracovníkov subdodávateľov zhotoviteľa, absolvovali 
všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, 
osvedčeniami a povoleniami. 

 
6.20 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania 

diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov 
subdodávateľa zhotoviteľa o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo 
inej omamnej, resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených 
skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na realizácii diela 
previnilého pracovníka alebo subdodávateľa zhotoviteľa; pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom zhotoviteľa alebo 
subdodávateľa zhotoviteľa má pre účely tejto zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny 
výsledok skúšky.  
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6.21  Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci jeho 
subdodávateľov, bez súhlasu objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach 
pracoviska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na diele.  

 
6.22  Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v projektovej 
dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní diela nebude 
použitý materiál, ktorý je škodlivý, alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky výrobky 
a materiály použité pri vykonávaní diela musia spĺňať kritériá uvedené v platných právnych 
predpisoch a musia byť riadne certifikované. Všetky výrobky použité pri vykonávaní diela 
musia byť bez akýchkoľvek právnych vád a nesmie sa na ne vzťahovať výhrada vlastníctva 
akejkoľvek tretej osoby.  

 
6.23  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi dodávku médií (voda, elektrina 

a pod.) a to počas celej doby zhotovenia diela.  
 

Článok VII 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 
7.1 V prípade omeškania zhotoviteľ s riadnym a včasným odovzdaním diela je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% ceny diela za každý začatý 
deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50% celkovej ceny diela. 

 
7.2 V prípade vzniku niektorého z dôvodu na odstúpenie od zmluvy, uvedených v článku VIII 

bod 8.1 zmluvy je okrem odstúpenia od zmluvy, zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% z celkovej ceny diela.  

 
7.3 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise 

o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak zhotoviteľ neodstráni vady 
diela uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX bod 9.13 tejto zmluvy včas, 
je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každú vadu 
a každý začatý deň omeškania s ich odstránením až do ich riadneho odstránenia.  

 
7.4 V prípade ak zhotoviteľ neumožní objednávateľovi kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich 

prác je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý 
jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu. 

 
7.5 V prípade ak sa na pracovisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb 

predloženom a aktualizovanom zhotoviteľovi, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinností. 

 
7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že výšky zmluvných pokút špecifikované v tomto článku zmluvy 

považujú za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvných pokút 
prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovanej zmluvnej 
povinnosti. Uplatnením si zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany 
na úroky z omeškania a nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.  
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Článok VIII 
Odstúpenie od zmluvy 

 
8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy, alebo 

odobrať zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov podľa tejto zmluvy a nechať ich 
realizovať tretími osobami na primerané a preukázateľné náklady zhotoviteľa bez ohľadu 
na ceny určené podľa Výkaz výmer, a to z nasledovných dôvodov: 
a) ak zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a ani po 

písomnom upozornení zo strany objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote 
min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia; 

b) ak zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto zmluvu. Pod podstatným 
porušením tejto zmluvy sa rozumie opakované porušenie povinností zhotoviteľa 
podľa tejto zmluvy;  

c) ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho 
nástupcu. 

 
8.2 Ak nastane okolnosť uvedená v čl. VIII bod 8.1 – odobratie zhotoviteľovi časti 

zrealizovaných výkonom na diele podľa tejto zmluvy a prenechanie ich realizácie tretími 
osobami, objednávateľ si uplatní u zhotoviteľa preukázateľné zvýšenie nákladov. 
Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi najneskôr do 10 
dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný. 
 

8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov výslovne uvedených 
v tejto zmluve. 
 

8.4 Pokiaľ sa od tejto zmluvy odstúpi a zmluvné strany sa písomne nedohodnú inak: 
a) zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na diele, okrem prác neodkladných (viď. 

čl. VIII bod 8.5 tejto zmluvy), 
b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok na diele, 

o čom vyhotovia písomný protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky 
práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, 
ktoré objednávateľ prevezme a zhotoviteľ uhradí, 

c) zhotoviteľ bezodkladne pracovisko opustí, pričom do momentu opustenia pracoviska 
zabezpečí ochranu pracoviska.  
 

8.5 Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť 
ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku 
objednávateľa alebo tretej osoby. 

 
 

Článok IX 
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
9.1 Premetom riadneho odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy bude celé dielo 

naraz, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. 
 

9.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 kalendárne dni vopred termín, 
ku ktorému bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe uvedeného sa 
zmluvné strany dohodnú na dátume preberacieho konania. Preberacie konanie je 
zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi telefonicky, alebo e-mailom. 
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9.3 K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný zabezpečiť preberací a odovzdávací 
protokol s nasledovnými prílohami:  
a) revíznu správu  
b) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán, 

 
9.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol. 
 
9.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade, ak bude dielo bez vád a nedorobkov 

a zhotoviteľ odovzdá pri odovzdávacom konaní objednávateľovi všetky doklady uvedené 
v čl. IX. bod 9.3 tejto zmluvy. 
 

9.6 V prípade ak objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, diela sa považuje za 
prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa 
takéto konanie malo konať.  

 
9.7 Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä: 

a) základné údaje o diele, 
b) zoznam odovzdaných dokladov, 
c) prehlásenie zmluvných strán o tom že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo 

preberá, pokiaľ objednávateľ nevyžaduje svoje právo odmietnuť dielo prevziať, 
d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,  
e) dĺžku trvania zmluvne dohodnutej záručnej lehoty, 
f) termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať pracovisko. 

 
9.8 Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, 

pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov na diele, pre ktoré dielo nebolo 
prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy. Za 
deň prevzatia a odovzdania sa považuje deň kedy došlo k odstráneniu všetkých vád 
a nedorobkov. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo bezdôvodne, dielo sa považuje za 
prevzaté a odovzdané v deň preberacieho konania alebo v deň, kedy sa malo konať.  
 

9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že 
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

 
9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov 

a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov s výnimkou 
spotrebného materiálu, kde je štandardná záručná doba 24 mesiacov. V prípade, ak bude 
dielo odovzdané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdanú časť 
diela osobitne.  

 
9.11  Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, 

inak tieto práva zanikajú. 
 

9.12  Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa 
objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po 
odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. 
K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.  
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9.13  Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej 
obdŕžaní a následne dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom 
spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje objednávateľ 
u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný tieto 
odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na 
požiadanie zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. 
V prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode ohľadom lehoty na 
odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od obdŕžania reklamácie zhotoviteľom.  

 
9.14  Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady 

zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. 
Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred 
o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni 
takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdŕžania informácie podľa predchádzajúcej vety, 
objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady 
súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí 
objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.  

 
Článok X 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 
10.1  Osoba zodpovedná za realizáciu prác:   
        
10.2 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pri 
riešení otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.  

 
10.3  S výnimkou štatutárnych zástupcov objednávateľa, resp. inej osoby výslovne písomne 
splnomocnenej štatutárnym zástupcami objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek 
oprávnenie rokovať alebo dohodovať so zhotoviteľom zmenu podmienok tejto zmluvy alebo 
meniť dohodnutý rozsah diela, cenu diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto zmluvy.  

 
10.4  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek zhotoviteľom poskytnuté 
výkony nad dohodnutý rozsah diela, prípadne práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú 
objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto zmluve, 
nebudú objednávateľom zhotoviteľovi uhradené a zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich 
zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.  

 
10.5  Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na 
adresy strán uvedené v čl. I tejto zmluvy alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany vopred 
preukázateľne oznámia. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 

 
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej 

osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu podpisom a podpisom 
takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím 
prevzatia písomnosti takou osobou; 

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo kuriérnej služby 
doručením na adresu zmluvnej strany, a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním 
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písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom 
takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni 
podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na 
to, či sa druhá zmluvná strana  s písomnosťou oboznámila alebo nie.  
 

10.6  Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva 
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto 
povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných 
záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť 
a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto 
zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.  
 
10.7  Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany 
záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov 
k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.  

 
10.8  V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo 
skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán oznámi 
túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.  
 
10.9  Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť 
niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku 
zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenským 
právnym poriadkom (ďalej len „kolízne ustanovenie“) a predmetný rozpor by spôsoboval 
neplatnosť tejto zmluvy ako takej, bude táto zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie 
nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového 
ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.  

 
10.10 Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo 
nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, 
nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek 
vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto 
ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať 
jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 
 
10.11  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je : 

 Príloha č.1 - Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní (výkaz    
 výmer/cenová ponuka) 
 

10.12  Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jedom jej 
vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 

 
10.13  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov.  
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10.14  Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy 
splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania 
vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu plneniu predmetu 
zmluvy.  

 
10.15  Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej obsahu 
a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručným podpismi.  

 
 
 
      
V Lučenci, dňa....................                                               V Lučenci, dňa...................................... 
 
  
 
 
 
Za Zhotoviteľa:                                                                                   Za Objednávateľa:  
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------                                 -------------------------------------------- 
                

 
 
 
 
 
 
 


