
ZMLUVA O DIELO č. 1/4/2017
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

predpisov

ČI. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Sačurov
Sídlo: Obecný úrad Sačurov, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov 
Zastúpený: Peter Barát, starosta obce Sačurov
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. arch. Ľubomír Naňák
IČO: 00332810
DIČ:2020527377
IČ DPH: Nie sme plátcami DPH
Bankové spojenie: ]
IBAN:
Telefón: 057/4497277, 057/4881250 
Fax: 057/4881250 
E -m ail: ousacurov@slovanet.sk 
www.sacurov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: DUTO M O N T ,  s.r.o.
Sídlo: Tovamé 45, 094 01 Tovarné
Štatutárny zástupca: Marina Duhonova - konateľka spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Marina Duhonova
vo veciach technických: Anton Duhoň
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 36869601 
DIČ:2023123333 
IČO DPH: SK2023123333 
Telefón: 0907 970 350 
Fax: —
E -  mail: anton.vkp@ gmail.com

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 2349/P, oddiel: Sro.

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 
verejného obstarávania -  podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa § 100 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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ČI. 2 
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela -  stavby Intenzifikácia MS Sačurov vytvorením 
dvoch tried, rekonštrukciou a nadstavbou hospodárskeho pavilónu zhotoviteľom pre 
objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje 
nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa 
zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov 
brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 
dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu 
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

ČI. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod
2.1 budú vykonané na základe :
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,

c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),

d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú 
vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej 

kvality v dvoch vyhotoveniach.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:
3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním 

preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením 
prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne 
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi 
v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4
Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:
Termín začatia: deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi.

I



Termín ukončenia: do 400 dní odo dňa začatia.

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.
V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac 
ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie 
zmluvy.

4.2.1 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve . Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v 
omeškaní s termínom realizácie diela v zmysle bodu 4.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol 
svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, resp. okolností za 
ktoré zhotoviteľ nenesie zodpovednosť. V tomto prípade sa doba uvedená v bode 4.1 predlžuje o túto 
dobu omeškania.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie 
staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred lehotou, ktorú určí objednávateľ 
na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na 
adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, Obec Sačurov, s. č. 
577, p. č. 28/8, 28/2, 28/4.

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom. 
Cena diela je:
Cena bez DPH 255 164,88 eur 
DPH 2 0 %  51 032,97 eur
Celková cena diela 306 197,85 eur

Slovom: tristošesťtisícstodeväťdesiatsedem 85/100 eur

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej 
činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy 
o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za 
skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie 
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, 
náklady na realizačný projekt, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej 
energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly 
kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na 
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne 
nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6
Platobné podmienky



6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je 
možné vystaviť v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musí byť 
prestavané.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 
prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz 
vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími 
písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením 
čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných 
množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť
v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto 
overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac 
v lehote splatnosti 60 dní od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť 
sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a 
priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v 
siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr:
a) označenie “faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych
vyhotoveniach,
i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, 
objednávateľ j e oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné 
postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 
tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na 
strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej 
dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru 
vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ 
zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú 
uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.



6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, 
nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po 
tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7
Záručná doba -  zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, 
o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť 
podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný včl.  2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, 
množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych 
predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný včl.  2 ods. 2.1 je  60 mesiacov, na technické 
zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela 
zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom včl.  2 ods. 2.1 sa spíše protokol
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady 
predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch 
potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané 
len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a 
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
/  zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 

preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním 
v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich 
odstránenia,

2 skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy 
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 
reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný 
reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní.

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený 
podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vädnú časť diela, dodanie chýbajúcej 
časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,

b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8
Podmienky vykonania diela



8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži 
na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, 
podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s 
platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno záväznými predpismi ako i s 
požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre 
danú lokalitu.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) kópiu právoplatného stavebného povolenia,
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov 
zhotoviteľa,
d) vyjadrenia príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy vo veci realizácie diela
e) odovzdá zhotoviteľovi súhlas a podmienky správcov inžinierskych sieti na stavenisku, za ktorých je  
možné dielo vykonávať.
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné 
označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej 
lokalite.

8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie
s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu 
a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy 
a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné 
škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích 
osôb.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich
dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, 
zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade 
s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom 
zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na 
objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma 
zmluvnými stranami.

8.12 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového 
subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný



min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať objednávateľa o nástupe subdodávateľa na 
realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase 
plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov a majú alebo najneskôr v čase plnenia budú mať v registri konečných 
užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť mať zapísaných konečných 
užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má 
podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača.
8.13 Objednávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom 
obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. 
(Zákonník práce) počas celej doby realizácie stavebných prác minimálne dve osoby spĺňajúce 
kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.14 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení 
zoznamu osôb, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v bode 8.13, písm. a) a b). Splnenie 
predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 8.13, písm. a) a b).sa preukáže čestným 
vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a 
relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení 
uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu 
osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je  zhotoviteľ 
oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 8.13, písm. 
a) a b).
8.15 Zhotoviteľ je  povinný preukázať splnenia povinnosti zamestnať dve osoby spĺňajúce 
predpoklady podľa bodu 8.13, písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej 
splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných 
prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny).

Čl. 9 
Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného včl.  2 ods. 2.1 v termíne 
určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý 
deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2 pokiaľ omeškanie vzniklo z dôvodov na 
strane zhotoviteľa.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne 
špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za 
každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých 
vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu 
vo výške 33,00 € za každý deň omeškania pokiaľ omeškanie vzniklo z dôvodov na strane 
zhotoviteľa.

9.4 V prípade nesplnenia povinnosti podľa bodu 8.13, je  zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,00 eur za každý deň nesplnenia tejto 
povinnosti a osobu.

Čl. 10 
Ostatné ustanovenia



10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto 
okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, 
bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov 
podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú
Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.

10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení
zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou 

alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.

10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.

10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní, 
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní pokiaľ omeškanie 

vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa, 
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane
objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na intemetovej stránke objednávateľa. Táto 
zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle 
objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu 
uvedenú v zmluve o dielo v článku I.

11.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 
osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť.

11.3.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

11.3.1.1 Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,
11.3.1.2 Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
11.3.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,
11.3.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
11.3.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
11.3.1.6 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 11.3.1.1. až 11.3.1.4. v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ.

11.4 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 
obidvoma zmluvnými stranami.



11.5 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako 
aj právne pomery znej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné 
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v 
tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet 
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
č. 3 -  Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri 

výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa 

počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto 

zmluvy

č. 4 Zoznam poddodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné 

vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 

podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov

V Tovamom, dňa 18.04.2017 V Sačurove, dňa ľíĽ. .̂ . ľ . . ^  J 1 ^

í

objednávateľ 
Peter Barát 

starosta

zhotoviteľ 
Marina Duhonova 

konateľka

r



k r y c í  l is t  r o z p o č t u

Názov stavby
Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštr.a 
nadstavbou hospodárskeho pavilóna

JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Obec Sačurov, Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov

DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 To varné 

Ing, Ján Rovňák

36869601 SK2023123333

Rozpočet číslo Dňa Položiek

25.04.2016

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady /1  m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A  Základné rozp. náklady

1 HSV Dodávky

---------- -----------------
2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 ¡Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (r. 1-6)

20 HZS

B Doplnkové náklady

Práce nadčas

Bez pevnej podl.

10 ¡Kultúrna pamiatka

11

12

21

DN (r. 8-11)

Kompl. činnosť

Vedľajšie rozpočtové náklady

13 Zariad. staveniska

14 Mimostav. doprava

15 Územné vplyvy

16 Prevádzkové vplyvy

17 Ostatné

18

19

22

VRN z rozpočtu

VRN (r. 13-18)

Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis 

Objednávatel

Dátum a podpis, 

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 | Súčet 7, 12, 19-22

Pečiatka DPH 20,00 % z 336 596,91

Cena s DPH (r. 23-24)

EUR bez DPH 

255 164,88

51 032,97

306 197,85

^ečiatka

^ečiatka"

Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

KÍzavá doložka 

Zvýhodnenie

Strana 1 z 27



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštr.a nadstavbou hospodárskeho pavilóna

Objednávateľ: Obec Sačurov, Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov 
Zhotoviteľ:DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 To varné

Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Ing. Ján Rovňák 
25.04.2016

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

224-5

In tenz ifikác ia  MŠ S ačurov  vy tv o re n ím  dvo ch  tr ie d  re ko n š tr.a  na dstavb ou 

ho spodá rskeh o  pavilóna

0 SO 01 Vlastný objekt - Búracie práce 8 290,82 1 658,16 9 948,99

1 SO 01 Vlastný objekt- Stavebná časť a statika - nový stav 162 133,27 32 426,65 194 559,92

2 SO 01 Vlastný objekt - Zdravotechnika 17 896,41 3 579,28 21 475,69

3 SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia 5 034,51 1 006,90 6 041,41

4 SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod 3 682,89 736,58 4 419,47

5 SO 01 Vlastný objekt - Ústredné vykurovanie 12 843.44 2 568.69 15 412,13

6 SO 01 Vlastný objekt - Zateplenie a výmena okien na prízemí 20 391,71 4 078,34 24 470,06

7 SO 02 Prístavba a schod. - Stavebná časť a statika - nový stav 24 891,83 4 978,37 29 870,20

Celkom 255 164,88 51 032,97 306 197,85



ROZPOČET
Stavba: Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštr.a nadstavbou hospodárskeho pavilóna
Objekt: SO 01 Vlastný objekt - Búracie práce

Objednávateľ: Obec Sačurov, Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov
Zhotoviteľ: DUTO MONT, s.r.o., To varné 45, 094 01 Továrne Spracoval: Ing. Ján Rovňák
Miesto: Dátum: 25.04.2016

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

HSV Práce a dodávky HSV 5 646,50 0,000 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 646,50 0,000

1 962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t m3 8,030 15,00 120,45 0,000

2 964053111
Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo 
železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t m3 16,060 80,00 1 284,80 0,000

3 965041341

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín.škvarobetón hr do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 
1,60000t m3 23,750 35,00 831,25 0,000

4 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t m2 43,460 4,00 173,84 0,000

5 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubni, -0,08200t m2 18,680 0,31 5,79 0,000

6 978059231
Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa nad 2 m2, - 
0,16900t m2 54,740 5,00 273,70 0,000

7 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 149,320 5,00 746,60 0,000

8 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km 1 493,100 0,39 582,31 0,000

9 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m 149,320 5,20 776,46 0,000

10 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné 149,320 5,00 746,60 0,000

11 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné 10,470 10,00 104,70 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 644,32 0,000 

762 Konštrukcie tesárske 1 413,67 0,000

12 762132811
Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z 
jednostranne hobľovaných dosiek, -0.01400t m2 30,900 1,00 30,90 0,000

13 762311811 Demontáž kotevných želiez hmotnosti do 5 kg, -0.00500t ks 50,000 0,85 42,50 0,000

14 762331812
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, 
prierez, plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t m 1 162,000 0,50 581,00 0,000

15 762341811
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z 
dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t m2 697,480 1,00 697,48 0,000

16 762841821
Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60 
st., z dosiek, -0.04500t m2 61,790 1,00 61,79 0,000

764______ Konštrukcie klampiarske___________________ ___ ___________________ ________ 143,67______ 0,000

17 764332870
tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 750 mm, - 
0,0041 Ot m 6,300 0,96 6,05 0,000

18 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom 
do 30st. rš 330 mm, -0,00330t m 123,580 0,72 88,98 0,000

19 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 
0,00135t m 42,340 0,96 40,65 0,000

20 764453844
Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 
mm, -0,00290t ks 8,000 1,00 8,00 0,000

765______ Konštrukcie - krytiny tvrdé_________________________________________ ________ 836,98______ 0,000
Demontáž šindľovej krytiny vrátane podkladnej lepenky do

J

21 765361810 sutiny, -0,01800t m2 697,480 1,20 836,98 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

OST Ostatné 1,20 250,00 0,000

22
21020030060
0 Demontáž bleskozvodu kpl 1,000 250,00 250,00 0,000

Celkom 8 290,82 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštr.a nadstavbou hospodárskeho pavilóna
Objekt: SO 01 Vlastný objekt- Stavebná časť a statika - nový stav

Objednávateľ: Obec Sačurov, Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov
Zhotoviteľ: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 To varné Spracoval: Ing. Ján Rovňák
Miesto: Dátum: 25.04. 2016

Množstvo Cena Hmotnosť
Č. Kód položky Popis MJ

celkom jednotková
Cena celkom

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 50 146,89 306,747

3________ Zvislé a kompletné konštrukcie_____________ ^ ___________________ ______16 687,33 151,600

1 311234531
Murivo nosné z tehál pálených P 10 na pero a drážku, na 
tenkovrstvú maltu (440x250x238) m3 130,380 70,00 9 126,60 101,102

2 314231129
Murivo komínov voľne stojacich z tehál plných dĺžky 290 
mm, P 20 až 25 na maltu MC-15 m3 2,990 120,00 358,80 5,525

3 316381213
Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, 
výstužou a poterom, bez presahu, hr. nad 100 do 120 mm m2 2,030 20,00 40,60 0,594

4 317162136
Keramický preklad šírky 100 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
2250 mm ks 3,000 27,00 81,00 0,263

5 317162139
Keramický preklad šírky 100 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
3000 mm ks 6,000 40,00 240,00 0,701

6 317165121
Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 
mm - dodávka a montáž ks 25,000 12,00 300,00 0,511

7 317165123
Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 
mm - dodávka a montáž ks 2,000 19,12 38,24 0,051

8 317165124
Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 
mm - dodávka a montáž ks 2,000 22,10 44,20 0,060

9 317165126
Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 
2250 mm - dodávka a montáž ks 3,000 28,73 86,19 0,117

10 317165127
Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 
mm - dodávka a montáž ks 2,000 31,48 62,96 0,086

11 317165301
Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 
mm ks 2,000 16,81 33,62 0,054

12 342272102
Priečky z tvárnic pórobetónových na tenkovrst.,maltu 
hr.100, P2-500 m2 5,870 21,06 123,62 0,402

13 342272104
Priečky z tvárnic pórobetónových na tenkovrst.,maltu 
hr. 150, P2-500 m2 410,100 15,00 6 151,50 42,134

4_________Vodorovné konštrukcie_________________________________________________4 671,83______36,786
14 413321414 Betón nosníkov, železový tr.C 25/30 m3 3,520 90,00 316,80 7,787

15 413351107 Debnenie nosníka zhotovenle-dielce m2 44,650 13,00 580,45 0,163

16 413351108 Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 44,650 2,00 89,30 0,000

17 413351213 Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie m2 16,440 13,00 213,72 0,104

18 413351214 Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie m2 16,440 4,01 65,92 0,000

19 413361821
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 
10505 t 0,450 1 401,15 630,52 0,458

20 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 12,020 90,00 1 081,80 27,187

21 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie m2 53,400 7,43 396,76 0,182

22 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie m2 53,400 2,78 148,45 0,000

23 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505 t 0,890 1 290,00 1 148,10 0,905

6________ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie_________^ ___________________ _____ 24 208,42_____ 93,986

24 612467181
Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, 
vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b m2 378,030 4,90 1 852,35 1,663

25 612473182
Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v 
schodisku, muriva druhu, štuková m2 371,360 4,90 1 819,66 12,986

26 612473185
Príplatok za zabudované rohovnlky v ploche stien (meria sa 
v m2 plochy) m2 669,270 0,78 522,03 0,054

Strana 8 z 27



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

27 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 297,920 3,00 893,76 1,716

28 622464231
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, 
škrabaná, hr. 1,5 mm m2 446,560 7,70 3 438,51 1,358

29 625251259
Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm štandardné 
riešenie (EPS-F), zatíkacie kotvy m2 434,430 20,00 8 688,60 3,475

30 625251273
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm 
štandardné riešenie (EPS-F) m2 92,800 20,00 1 856,00 0,742

31 632450410
Cementový poter, na zhotovenie združených a plávajúcich 
poterov, Cementový poter 20 MPa, ozn. 010, hr. 70 mm m2 461,220 6,00 2 767,32 48,428

32 632451055 Poter pieskovocementový hr. do 50 mm m2 117,700 8,00 941,60 11,776

33 632451897 Adhézny spoj. mostík na exist.podlahy m2 117,700 2,20 258,94 11,776

34 9539451020 Soklový profil SL 20 (hliníkový) m 116,550 7,00 815,85 0,006

35 953945111 Rohová lišta hliníková m 176,900 2,00 353,80 0,005

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 659,05 24,376

36 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 456,480 1,50 684,72 11,741

37 941941291

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 456,480 1,34 611,68 0,000

38 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 456,480 0,50 228,24 11,741

39 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 454,130 2,50 1 135,33 0,872

40 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 454,130 2,20 999,09 0,023

99 Presun hmôt HSV 920,25 0,000

41 998011001
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m t 306,750 3,00 920,25 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 111 986,38 49,949

713______ Izolácie tepelné___________________________ ___ ___________________ ______17 757,52______ 7,094

42 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 
kladenou voľne m2 520,470 1,05 546,49 0,000

43 6313670566 Kamenná vlna hrúbka 200 mm m2 530,880 12,47 6 620,07 2,548

44 713111121
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 
spodkom s úpravou viazacím drôtom m2 520,480 2,50 1 301,20 0,156

45 6313670606 Uni kamenná vlna hrúbka 200 mm m2 530,880 12,00 6 370,56 4,247

46 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou m2 477,570 0,62 296,09 0,000

47 2832208026 Parozábrana AL m2 549,200 1,00 549,20 0,093

48 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou m2 431,310 0,62 267,41 0,000

49 2837577008 krycia PE fólia m2 496,010 0,50 248,01 0,050
Špeciálna polyetylénová fólia hrúbky 0,12 mm.

50 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 
voľne v jednej vrstve m2 437,780 0,50 218,89 0,000

51 2837640520 Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 6 cm m2 446,530 3,00 1 339,59 0,000

762 Konštrukcie tesárske 28 192,60 9,584

52 762300520
Dodávka a montáž väzníka V1 dl.12,7 m vrátane povrchovej 
úpravy a žeriavu ks 48,000 328,50 15 768,00 0,000

53 7623111035
Montáž a dodávka kotevných želiez, príložiek, pätiek, 
ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii ks 96,000 1,20 115,20 0,020

54 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120-224 cm2 m 961,820 5,50 5 290,01 0,250

55 6051525600 Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť 1 m3 4,090 200,00 818,00 2,250

56 762341201 Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° m 3 262,080 0,56 1 826,76 0,000

57 6051506900
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 
cm2 mäkké rezivo m3 8,970 200,00 1 794,00 4,934

58 762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22° m 652,270 1,07 697,93 0,000

59 6051506900
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 
cm2 mäkké rezivo m3 1,800 200,00 360,00 0,990
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

60 762395000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty m3 49,400 25,00 1 235,00 1,141

61 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m t 9,590 30,00 287,70 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 11 029,72 12,150

62 763138311
Podhľad sadrokartonový protipožiarny RF 2x12, 5- 
OK,upevnenie na závesoch m2 424,220 26,00 11 029,72 12,150

764 Konštrukcie klampiarske 14 637,24 4,063

63 721274103
Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 
ozn.K15 ks 4,000 20.93 83,72 0,017

64 764171485
Oplech.vetracieho potrubiapriem.110 mm z poplast.plechu 
ozn. K15 a K 19 ks 7,000 7,20 50,40 0,003

65 764172008 Krytina z poplast.plechu sklon do 30° - dodávka a montáž m2 652,430 15,00 9 786,45 3,197

66 764172074
Užľabie z poplast.plechu včetne tesnenia sklon do 30° 
r.š.660 mm ozn. K 14 m 16,000 15,23 243,68 0,024

67 764172111 Lemovanie komína na hrebeni 2,25 x 0,9 m ozn.K16 ks 1,000 37,19 37,19 0,015

68 764172781 Hrebeňáč plochý z poplast.plechu ozn.K12 m 59,000 8,00 472,00 0,094

69 7641727888 Hrebeňáč plochý z poplast.plechu - ukončenie ozn.K13 ks 2,000 4,10 8,20 0,003

70 764173544
Snehová zábrana , lesklý polyester, s tesnením, sklonu do 
30° ozn.K17 ks 390,000 1,50 585,00 0,094

71 764352300
Žľaby pododkvapové, z poplast.plechu, polkruhové,priemer 
150 mm ozn.KI vrátane hákov K9 m 92,000 11,00 1 012,00 0,246

72 7643523956 Žľabové nárožie z poplast.plechu r.š.330 mm ozn. K 11 ks 2,000 9,50 19,00 0,005

73 7645003002 Výlez na strechu z poplast.plechu 750/750 ozn. K 20 ks 4,000 85,40 341,60 0,000

74 764712010
Oplechovanie parapetov z poplast.plechu r.š. 350 mm ozn. 
K10 m 86,000 8,00 688,00 0,140

75 764721118 Oplechovanie ríms z poplast.plechu rš 600 mm ozn.K3 m 32,000 15,00 480,00 0,158

76 764731113 Oplechovanie múrov rš 330 mm z poplast.plechu ozn. K 21 m 3,000 9,00 27,00 0,007

77 764751112
Odpadné rúry z poplast.plechu D 100 mm ozn. K2 vrátane 
objímky K 6 m 30,000 20,00 600,00 0,052

78 764751132
Odpadné rúry z poplast.plechu - horné koleno D 100 mm 
oz.K5 ks 10,000 9,00 90,00 0,004

79 764751142
Odpadné rúry z poplast.plechu - výtokové koleno D 100 mm 
ozn. K7 ks 5,000 9,00 45,00 0,002

80 764761171 Žľaby - čelo polkruhové veľkosť 125 mm ozn.K8 ks 4,000 2,00 8,00 0,000

81 764761232
Žľabový kotlík z poplast.plechu k polkruhovým žľabom 
veľkosť 150 mm ozn.K4 ks 5,000 12,00 60,00 0,001

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 425,55 0,278
82 765901142 Strešná fólia difúzna , na late m2 750,290 1,90 1 425,55 0,278

766 Konštrukcie stolárske 17 260,73 2,592
83 76620300 Deliaca stienka 500/1200 ozn. 10 - dodávka a montáž ks 12,000 30,00 360,00 0,000

84 766230589
Protipožiarny výlez 600/1200 s výsuvným schodiskom El 
30/D3 ozn. 11 ks 1,000 110,00 110,00 0,000

85 766412122
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier, palubovkami na pero 
a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 60 do 80 mm m2 51,910 8,00 415,28 0,002

86 6119167200 Obloženie palubovka SM hr. 15 B=60 mm m2 53,980 7,00 377,86 0,397

87 766417111 Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt m 103,810 2,81 291,71 0,003

88 766421222
Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a 
drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm m2 93,900 8,00 751,20 0,003

89 6119167200 Obloženie palubovka SM hr. 15 B=60 mm m2 97,650 7,00 683,55 0,718

90 766427112 Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt m 187,750 3,20 600,80 0,006

91 6051717900 Lata do 25 cm2 mäkké rezivo m3 0,730 240,35 175,46 0,402

92 766621024
Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 900 
mm x v. 1200 mm ks 2,000 28,00 56,00 0,001

93 6114103725 Plastové okno výsuvné 900/1250 ozn.9 ks 2,000 78,30 156,60 0,029
94 766621064 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením ks 1,000 30,00 30,00 0,001

95 61141147011 Plastové okno pevné 1350/1250 ozn.8 ks 1,000 159,81 159,81 0,038
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

96 766621081
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, 
za 1 bm montáže vrátane hrubých vysprávok m 197,800 9,64 1 906,79 0,020

97 6114100701
Plastové okno zo 6 komor. profilu 2100/1750 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 101 ks 3,000 240,00 720,00 0,036

98 6114100702
Plastové okno zo 6 komor.profilu 900/900 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 102 ks 16,000 100,00 1 600,00 0,193

99 6114100703
Plastové okno zo 6 komor.profilu 1500/1750 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 103 ks 12,000 180,00 2 160,00 0,145

100 6114100704
Plastové okno zo 6 komor.profilu 1150/1750 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 104 ks 4,000 189,54 758,16 0,048

101 6114100705
Plastové okno zo 6 komor.profilu 900/1750 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 105 ks 3,000 140,00 420,00 0,036

102 766641062 Montáž dverí plastových balkónových dvojdielnych ks 1,000 67,65 67,65 0,001

103 61141071011
Plast.zaskl.stena dvojkrídová s nadsvetlikom 6-komor.profii 
1885/2750 ozn. 1 ks 1,000 450,00 450,00 0,023

104 766641071
Montáž dverí plastových balkónových , so zasklením, za 1 m 
obvodu dverí m 7,600 9,09 69,08 0,001

105 6114122708 Plastové dvere s nadsvetlikom 1050/2750 ozn. 107 ks 1,000 423,86 423,86 0,049

106 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej 
alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové ks 20,000 4,97 99,40 0,000

107 6116011100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm ks 7,000 47,25 330,75 0,097

108 6116014100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm ks 1,000 49,47 49,47 0,016

109 6116017100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x 197 cm ks 8,000 53,76 430,08 0,128

110 6116020100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm ks 4,000 54,54 218,16 0,070

111 766661132
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej 
alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové ks 4,000 8,17 32,68 0,000

112 6116029700 Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 150x197 cm ks 2,000 105,74 211,48 0,064

113 6116027700 Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 180x197 cm ks 2,000 112,45 224,90 0,058

114 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
hr.steny do 170 mm ks 20,000 26,00 520,00 0,009

115 6117103146
Zárubňa obložk. vnútorná, normál, dýha, hrúbka steny do 17 
cm, i.  60, 70, 80, 90cm ks 20,000 90,00 1 800,00 0,000

116 766702121
Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny 
do 170 mm ks 4,000 30,00 120,00 0,002

117 6117103148
Zárubňa obložk vnútorná, normál, dýha, dvojkrídlová, hrúbka 
steny do 17 cm ks 4,000 120,00 480,00 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 746,23 0,057

118 76799510295
Montáž a dodávka oceľ.schodiska ozn. SCH 2 vrátane 
zábradlia ozn. Z2, kotvenia a povrch.úpravy kg 812,200 2,15 1 746,23 0,057

771 Podlahy z dlaždíc 4 186,80 3,670

119 771415016
Montáž soklíkov z dlaždíc do tmelu, rovné 300 x 150 
mm,výška 150 mm m 243,220 5,00 1 216,10 0,229

120 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez 
povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm m2 117,700 10,00 1 177,00 0,624

121 5976446000 Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300/300/10 m2 159,540 10,00 1 595,40 2,712

122 771575208
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez 
povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm m2 19,830 10,00 198,30 0,105

775 Podlahy vlysové a parketové 4132,29 2,708

123 775551210
Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, 
lištami, laminované tabule 1286x194 mm m2 329,960 5,20 1 715,79 0,218

124 6119800903 Laminátové parkety 7 mm m2 336,560 7,18 2 416,50 2,491

781 Dokončovacie práce a obklady 4 881,26 7,051

125 781445020
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických 
do tmelu 300x300 mm m2 284,790 10,00 2 847,90 0,951

126 5976583000 Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200 m2 290,480 7,00 2 033,36 6,100

783 Dokončovacie práce - nátery 5 457,17 0,562
127 783616000 Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej napustením m2 243,110 1,88 457,05 0,024
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e. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom
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jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

128 783616100
Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej 1x 
lakovaním m2 145,800 3,34 486 97

129 783782203
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
Bochemitom QB m2 700,930 2,50 1 752 33

130 783812100
Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s 
emailovaním a napustením m2 371,310 5,00 1 856 55

131 783894612
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 
SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x m2 447,660 2,02 904,27 0,148

784
Mal by z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné

811,47 0,139
132 784452271 základné na podklad jemnozrnný výšky do 3 80 m m2 772,830 1,05 811,47 0,139

OST Ostatné 467,80 0,000
Okrasný fasádny prvok - alegorické koleso ks 1,000 384,68 384,68

83,12
134 |9996821201 Hasiaci prístroj práškový 6 kg ks 4,000

Celkom 162 133,27

0,000

356,696
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ROZPOČET
Stavba: Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštr.a nadstavbou hospodárskeho pavilóna
Objekt: SO 01 Vlastný objekt - Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Sačurov, Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov

Zhotoviteľ: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 To varné Spracoval: Ing. Ján Rovňák
Miesto: Dátum: 25.04. 2016

Množstvo Cena Hmotnosť
C. Kód položky Popis MJ

celkom jednotková
Cena celkom

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 712,54 0,000

9_________ Ostatné konštrukcie a práce-búranie_______________________________________712,54______ 0,000
1 28630524912 Protipožiarna spevňujúca páska 10 m na prestupy potrubia ks 1,000 85,30 85,30 0,000

2 971042361
Vybúranie otvoru v základoch, betónových priečkach a 
stenách plochy do 0, 09 m2,hr.do 600 mm, -0,11900t ks 3,000 31,67 95,01 0,000

3 971203656 Demontáž ventilačnej hlavice DN 100 mm ks 3,000 3,25 9,75 0,000

4 971205684
Výsek do betón.šachty s osadením a obetonovaním 
prechodky PŠV DN 125 mm ks 1,000 12,50 12,50 0,000

5 971205685
Výsek do betón.šachty s osadením a obetonovaním 
prechodky PŠV DN 200 mm ks 1,000 18,34 18,34 0,000

6 971230586
Výkop a spätný zásyp ryhy 0,9 x 1,1 m v zemine tr. 3 vrátane 
štrk.ložka - viď výkr.č.7 m 14,000 18,25 255,50 0,000

7 9715230633 Prepojenie jestvujúceho a nového potrubia PVC DN 100 mm ks 3,000 7,96 23,88 0,000

8 971800908 Vybúranie a zabetónovanie betón.podlahy 2 x 0,5 m m2 1,000 42,30 42,30 0,000

9 972054341
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 
25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t ks 14,000 12,14 169,96 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 17 183,87 4,996

713______ Izolácie tepelné___________________________ _______________________ ______ 1 349,47______ 0,148
10 713482224 Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32 mm na armatúry m 90,000 3,00 270,00 0,004

11 631205233 Trubica z EPDM Aeroflex hr.9 mm priem.22-45 mm m 90,000 5,00 450,00 0,000

12 713411111
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi 
jednovrstvová m2 45,000 3,00 135,00 0,005

13 6314152150
Tep.izot.potrubia hrúbky 40 mm, rolovaný výrobok z 
minerálnej vlny m2 47,250 6,44 304,29 0,123

14 713482302 Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm m 20,000 1,00 20,00 0,001

15 2837710100 izolácia potrubia- 18/6" MIRELON m 20,400 0,26 5,30 0,001

16 713482303 Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm m 30,000 1,57 47,10 0,001

17 2837710600 izolácia potrubia- 28/ 9" MIRELON m 30,600 0,64 19,58 0,003

18 713482308 Montáž trubíc MIRELON hr.15 mm, vnút.priemer do 76 mm m 35,000 1,00 35,00 0,001
19 2837711400 izolácia potrubia- 52/13" MIRELON m 35,700 1,77 63,19 0,011

721_______ Zdravotech. vnútorná kanalizácia________________________________________ 2 205,87______ 0,332
20 721171111 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8 m 6,000 15,00 90,00 0,017

21 721171113 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9 m 10,000 21,00 210,00 0,059

22 721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 m 130,000 7,00 910,00 0,199

23 721173203 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8 m 5,000 5,48 27,40 0,002

24 721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 m 20,000 5,00 100,00 0,013

25 721173206 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 m 10,000 7,00 70,00 0,008

26 721212403
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC 
DN 110 ks 2,000 8,00 16,00 0,002

27 2866100012
podlahový vpust s PP lievikom 334x 267x 234 obj.č. 
363.653.00.1 ks 2,000 30,00 60,00 0,002

28 28661000133 Izolačná súprava pre podlahové vpuste HL83H ks 2,000 28,30 56,60 0,002
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

29 28661000138
Kalich pre odvod kondenzátu HL21 DN 32 mm so zápach, 
uzávierkou ks 1,000 18,69 18,69 0,001

30 721274103 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 ks 7,000 20,93 146,51 0,029

31 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125 m 171,000 0,85 145,35 0,000

32 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 
150 alebo DN 200 m 10,000 0,83 8,30 0,000

33 721502100 PVC hrdlové tvarovky oranžové - presuvka PU 200 ks 1,000 19,20 19,20 0,000

34 721502101
PVC hrdlové tvarovky oranžové - šachtová kanalizačná 
prechodka PŠV 125 ks 2,000 3,25 6,50 0,000

35 721502102
PVC hrdlové tvarovky oranžové - šachtová kanalizačná 
prechodka PŠV 200 ks 2,000 7,06 14,12 0,000

36 72150296 PVC hrdlové tvarovky oranžové - odbočka šikmá 200/125 ks 1,000 11,24 11,24 0,000

37 72150297 PVC hrdlové tvarovky oranžové - koleno PK 125/15st. ks 1,000 1,64 1,64 0,000

38 72150298 PVC hrdlové tvarovky oranžové - koleno PK 125/30 st. ks 1,000 1,68 1,68 0,000

39 72150299
PVC hrdlové tvarovky oranžové - pätkové koleno DN 
100/125 ks 3,000 4,52 13,56 0,000

40 72150305
Vsadenie odbočky DN 125 mm do jestvuj.potrubia PVC DN 
200 mm ks 1,000 15,20 15,20 0,000

41 72150360
Priehľadná hadica pre prepady od poistných ventilov 
priem.20 mm m 2,000 3,10 6,20 0,000

42 7215036070 Zriadenie kanalizačnej šachty vo výkope - viď výkr.č.6 ks 1,000 145,00 145,00 0,000

43 72154822657 Dvojdielne objímky so závesom pre potrubie DN 100 ks 24,000 0,95 22,80 0,000

44 7215864695 Dvierka z PH 300/150 ks 7,000 12,84 89,88 0,000

722______ Zdravotechnika - vnútorný vodovod_________ i ___________________ ______ 2 291,46______ 0,375

45 722130211
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 
004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 15 m 40,000 8,00 320,00 0,066

46 722130212
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 
004.0 zvarov bežných-11 343.00 DN 20 m 60,000 8,00 480,00 0,119

47 722130213
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 
004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 25 m 20,000 11,00 220,00 0,063

48 722130214
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 
004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 32 m 20,000 12,00 240,00 0,078

49 722231041 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2 ks 62,000 2,00 124,00 0,001

50
48455109000
01 Nástenka D N 15 mm ks 62,000 3,00 186,00 0,000

51 722254114
Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s 
výzbrojou 25 (konopná hadica)

súb
1,000 341,22 341,22 0,021

52 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 140,000 1,00 140,00 0,025

53 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 140,000 0,86 120,40 0,001

54 722300500 Uzatvárací ventil priamy s odvodnením DN 32 mm ks 1,000 8,00 8,00 0,000

55 722300501 Uzatvárací ventil priamy DN 20 mm ks 4,000 9,15 36,60 0,000

56 7223005054 Filter mechanický DN 20 ks 2,000 15,00 30,00 0,000

57 7223005059
Plniaci kohút guľový s hadicovou prípojkou a filtrom DN 15 
mm ks 3,000 4,28 12,84 0,000

58 722600354 Protipožiarna pena 325 mm ks 1,000 20,00 20,00 0,000

59 722603584
Vsadenie odbočky DN 32 mm do jestvuj.oceľ.potrubia DN 50 
mm ks 1,000 12,40 12,40 0,000

725______ Zdravotechnika -zariad’. predmety__________ i ___________________ ______ 5 732,97______ 0,943
60 725119109 Montáž tlakového tlačidlového splachovača ks 18,000 11,17 201,06 0,030

61 6424310580 Tlakový splachovač dual ks 18,000 64,64 1 163,52 0,270

62 725119215 Montáž záchodovej misy volne stojacej s rovným odpadom ks 18,000 20,00 360,00 0,013

63 725119307 Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom
súb

1,000 20,00 20,00 0,001

64 6420136050 WC kombi 2423.6 zadný rovný ks 1,000 80,00 80,00 0,018

65 6420137050 Detská misa kombi 2427.7 biela ks 18,000 30,00 540,00 0,270

66 6420136090 WC kombi 2423.7 spodný odpad ks 1,000 80,00 80,00 0,018

67 725119308 Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom
súb

1,000 10,00 10,00 0,001
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

68 725219201 Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry
súb

22,000 10,00 220,00 0,049

69 6421370600 Umývadlo Bermúd I.A 50cm 1503 bez diery ks 2,000 29,39 58,78 0,029
70 6420131450 JIKA DINO 1537.0 umývadielko 40cm ks 20,000 20,00 400,00 0,140

71 725332320 Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry
súb

3,000 15,60 46,80 0,001

72 6420134850 JIKA LAURA výlevka 5424.0 ks 3,000 173,50 520,50 0,030

73 7253323202 Montáž splach.nádrže pre výlevky keramičke
súb

3,000 16,30 48,90 0,001

74 5512036495 Splachovacia nádrž pre výlevky ks 3,000 42,89 128,67 0,000

75 725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2
súb

5,000 4,83 24,15 0,001

76 5510124100 Ventil rohový RDL 80 1/2" ks 5,000 10,70 53,50 0,001

77 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, 
alebo klasickej ks 25,000 6,77 169,25 0,003

78 5514670400
KLUDI STANDARD Umývadtová batéria DN 15 chróm 
210580515 ks 25,000 50,00 1 250,00 0,050

79 725849230 Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej ks 6,000 6,09 36,54 0,000

80 5514670660
KLUDI STANDARD Sprchová batéria G 3/8" chróm 
261010515 ks 6,000 50,00 300,00 0,018

81 725859101
Montáž ventilu odpadového pre zariad’ovacie predmety do 
DN 32 ks 2,000 3,27 6,54 0,000

82 5516025101 Kryt na sifón pre umývadlá ks 2,000 7,38 14,76 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 524,10 0,232

83 732219301
Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého 
kombinovaného do 200 I

súb
2,000 51,25 102,50 0,002

84 4843886600 Ohrievač vody elektrický akumulačný s objemom150l ks 2,000 210,80 421,60 0,230

763 Konštrukcie - drevostavby 5 080,00 2,966

85 763122131
SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm KNAUF W623 
jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm m2 200,000 25,40 5 080,00 2,966

Celkom 17 896,41 4,996
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ROZPOČET
Stavba: Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštr.a nadstavbou hospodárskeho pavilóna
Objekt: SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Sačurov, Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov

Zhotovíte!’: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 To varné Spracoval: Ing. Ján Rovňák
Miesto: Dátum: 25.04. 2016

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

M Práce a dodávky M 5 034,51 0,000

21-M Elektromontáže 0,000
1 2103056030 Elektroinštalácia - dodávka a montáž - vid rozpočet v prílohe kpl 1,000 5 034,51 5 034,51 0,000

Celkom 5 034,51 0,000
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Cenová ponuka

Stavba: Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštr.a nadstavbou hospodárskeho pavilóna
Objednávateľ: Obec Sačurov, Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov
Zhotovíte!’: DUTO MONT, s.r.o., To varné 45, 094 01 To varné

Č. p. Popis materiálu, prác, druh činnosti
Kód

položka cenníka M. j. Počet
Jednotková  
cena ( EUR)

Cena 
spolu ( EUR )

A. ELEKTROINSTALACIA
Špecifikácie:

1. Rozvádzač RH ks 1 140,00 140,00

3. Špecifikácie spolu 140,00
4. Doprava špecifikácii 1 ,3x3,6% 0,00 0,00
5. Špecifikácia úhrnom bez DPH 140.00

Nosný materiál:
6. Krabica rozvodná US 68, viečko VO68, svorkovnica ks 47 1,00 47,00
7. Krabica prístrojová typ PS 68, viečko V068 ks 56 0,20 11,20
8. Trúbka ohybná z PVC, priem er *16 mm, typ1216 m 50 0,20 10,00
9. Trúbka ohybná z PVC, priem er ‘ 23 mm, typ 1223 m 10 0,20 2,00
10. Kábel CYKY 2Ax1,5 mm2 m 34 0,30 10,20
11. Kábel CYKY 3Ax1,5 mm2 m 12 0,40 4,80
12. Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2 m 180 0,40 72,00
13. Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2 m 0 0,70 0,00
14. Kábel CYKY 4Ax1,5 mm2 m 0 0,50 0,00
15. Kábel CYKY 4Cx1,5 mm2 m 5 0,50 2,50
16. Kábel CYKY 5Cx1,5mm2 m 14 0,80 11,20
17. Kábel CYKY 5Cx2,5 mm2 m 0 1,00 0,00
18. Kábel CYKY 5Cx10mm2 m 25 4,00 100,00
19. Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R 2Ax1,5 mm2 m 30 0,60 18,00
20. Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R 3Ax1,5 mm2 m 40 0,60 24,00
21. Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R 3Cx1,5 mm2 m 310 0,60 186,00
22. Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R 3Cx2,5 mm2 m 220 1,00 220,00
23. Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R 4Cx1,5 mm2 m 8 0,70 5,60
24. Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R 5Cx1,5 mm2 m 30 2,00 60,00
25. Káblová koncovka RAYCHEM 4-35, typ EPKT 0015 ks 2 12,00 24,00
26. Vypínač podom. 10A.230V, IP20, biely, radenie 1 ks 25 2,00 50,00
27. Detto, ale skupinový prepínač, radenie 5 ks 4 3,00 12,00
28. Detto, ale striedavý prepínač, radenie 6 ks 12 2,50 30,00
29. Detto, ale krížový prepínač, radenie 7 ks 0 4,00 0,00
30. Zásuvka domová zapustená 10/16 A, 250 V ks 15 3,10 46,50
31. Istič 3-pólový 25 A, 10 kA, typ PR63-B25 v rozvádzači RH01 ks 3 9,50 28,50
32. Sviet. žiarív. Prisadené 4x18 W, IP20, G13, typ 2317810 V/ES /ELESVIT/ ks 2 25,00 50,00



33.

34.

35.

36.
37.

38.

39
40.

41
42.

43

44
45
46
47
48
49
50
51
52.
53
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66 .

67.
68 .
69.
70.
71.
72.

Sviet. žiari v. 62 W, IP40, G10q, typ STKBO-62 /ELESVIT/

Sviet. žiariv. 40 W, IP40, G10q, typ STKBO-40 /ELESVIT/

Sviet. žiariv. 32W, IP54, G10q, typ STKBO-32 /ELESVIT/

Žiarivka denná 230 V, 18 W, G13
Vodič CY 4mm2 pre ochranné pospojovanie

Svietidlo núdzové 
Spolu 

Stratné -  5,0 % 
Nosný materiál spolu 
Podružný materiál 3,0 %
Materiál nosný bez DPH

Montážne práce ( NACE 45.21, 45.31 )
Trúbka ohybná z PVC, priem er *16 mm, typ1216 
Trúbka ohybná z PVC, priem er *23 mm, typ 1223
Krabica rozvodná US 68, viečko V068

Krabica prístrojová typ PS 68, viečko typ VO 68

Dražka pre kábel do *29 mm, zamurovanie, začistenie
Kábel CYKY 2x1,5 mm2 pod omietkou

Detto, ale 3x1,5 mm2

Detto, ale 3x2,5 mm2

Detto, ale 4x1,5 mm2

Detto, ale 5x1,5 mm2

Detto, ale 5x10 mm2

Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R 2x1,5 mm2 

Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R 3x1,5 mm2 

Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R 3x2,5 mm2 

Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R 4x1,5 mm2 

Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R 5x1,5 mm2 

Káblová koncovka RAYCHEM, 4-35 mm2, typ EPKT 0015

Istič 3-pólový 25 A, 10 kA, typ PR63-B25 v rozvádzači RH01 
Označovací štítok na kábel 
Zaťahovanie kábelu do chráničky do váhy 0,75 kg950201
Vypínač zapustený , 250 V, 10 A, DS 1101 -1

Detto, ale skupinový prepínač, typ DS 1201- 5

Detto, ale striedavý prepínač, typ DS 1111- 6

Detto, ale krížový prepínač, typ DS 1221- 7

Zásuvka zapustená 16 A, 230 V, typ Z3111

Zásuvka 400 V, IP44, 32A, typ IZS 3253

Rozvádzač RH

Úprava rozvádzača RH01 
Sviet. žiariv. Úsporné 1x32 W až 1x70 W



ks 26 25,00 650,00

ks 50 23,00 1150,00

ks 0 17,00 0,00

ks 8 4,00 32,00
m 40 0,30 12,00

ks 2 30,00 60,00

2929,50
X 0,050 738,30 36,92

2966,42
X 0,030 2966,42 88,99

3055.41

10002 m 50 0,90 45,00

10003 m 10 0,90 9,00

10231 ks 47 4,00 188,00

10301 ks 56 1,00 56,00

40701 m 3 2,00 6,00
800101 m 34 0,50 17,00

800105 m 192 0,50 96,00

800106 m 0 0,60 0,00

800109 m 5 0,60 3,00

800115 m 14 0,60 8,40

800113 m 25 0,80 20,00

801321 m 30 0,40 12,00

801325 m 350 0,50 175,00

801326 m 220 0,50 110,00

801329 m 8 0,50 4,00

801335 m 30 0,50 15,00

100253 ks 2 11,00 22,00

120452 ks 3 5,00 15,00

950101 ks 7 0,20 1,40

950201 m 0 0,20 0,00

110041 ks 25 1,20 30,00

110045 ks 4 1,50 6,00

110043 ks 12 1,50 18,00

110046 ks 0 1,50 0,00

111011 ks 15 3,00 45,00

111104 ks 0 4,50 0,00

190001 ks 1 5,30 5,30

Ponuka ks 1 29,00 29,00
200010 ks 76 7,00 532,00



73. Sviet. žiariv. Prisadené 4x18 W  a núdzové

74. Vodič CY 4-25 mm2 pre ochranné pospojovanie

75.
76. Montážne práce spolu
77. Prenos nosný materiál
78. Spolu
79. Prenos špecifikácii
80. ZRN spolu

B. HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY
1. Drobné práce, doprava, mechanizmy
2. Demontážne práce
3. Odskúšanie zariadenia, uvedenie do prevádzky
4. Východzia prehliadka VTZ elektro
5. HZS spolu

Spolu ZRN + HZS bez DPH
DPH 20%

Celkom s DPH

V Tovarnom 25.04.2016



200009 ks  4

220300 m 40

HZS 5
HZS 5
HZS 1
HZS 10

x 0,20

8,00 32,00

0,60 24,00

1524,10
3055,41
4579.51

140,00
4719.51

15.00 75,00
15.00 75,00
15.00 15,00
15.00 150,00

315,00

5034,51
5034,51 1006,90

6041,41



ROZPOČET
Stavba: Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštr.a nadstavbou hospodárskeho pavilóna
Objekt: SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Sačurov, Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov 
Zhotovlteľ: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 To varné Spracoval:
Miesto: Dátum: 25.04. 2016

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

M________ Práce a dodávky M___________________________________________________2 010,95______ 0,000

1 3544224150
Územňovaci vodič oceiový žiarovo zinkovaný označenie 
O 10, ZIN Hronský Beňadik kg 48,000 1,00 48,00 0,000

2 000262109
podpéra vedení do zdi s volným kolikem, nerež h 100 mm, 
Rd 7-10/FI 20mm ks 30,000 2,00 60,00 0,000

3 106126 upevňovací objimka na dištanční tyče Rd 16 litina ks 2,000 1,50 3,00 0,000

4 000103220 jimací tyč AlMgSi D 16/10 mm/L 2000 mm ks 1,000 1,60 1,60 0,000

5 000123109
podpéra vedení na hŕebenáč D 120-240 mm, jímač L 1000 
mm/D 10 mm, nerez/AI ks 2,000 48,00 96,00 0,000

6 000390059 svorka MV nerež Rd 8-10, šroub ôhran, závit ks 4,000 2,28 9,12 0,000

7 000310008 svorka EST FeZn, Rd 8 ks 4,000 2,57 10,28 0,000

8 000392069 svorka MV nerež Rd 8-10/Rd 16 se šroubem a matici ks 3,000 2,05 6,15 0,000

9 000339069
svorka na okapové žlaby nerež V2A, s príchytkou, zaoblení 
16-22 mm, Rd 6-10 ks 10,000 3,61 36,10 0,000

10 000308060 svorka SVP bez destičky FeZn Rd 8-10/FI30-40 ks 4,000 3,03 12,12 0,000

11 000318201 svorka krížová 60x60 mm bez destičky, FeZn, Rd 8-10/FI30 ks 6,000 3,03 18,18 0,000

12 000625012
svorka pro pripojení HZ 25mm FeZn, KS šroub pro Rd 7-10 
na obou stranách ks 9,000 1,72 15,48 0,000

13 000625011
svorka pro pripojení HZ 2 5mm FeZn, KS šroub pro Rd 7-10 
na jedné strané ks 4,000 2,28 9,12 0,000

14 000840018 drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 mékký, balení 148 m m 220,000 1,01 222,20 0,000

15 000204906
podpéra vedení na vlnité tašky P5 a P8 s DEHNsnap, nerež 
V2A/plast šedý, h 16 mm, Rd 8 ks 200,000 3,00 600,00 0,000

16 000476010 méŕicí krabice, plast/ nerezový kryt ks 10,000 4,58 45,80 0,000

17 000459020 svorka zkušební bez destičky, FeZn, Rd 8-10 ks 10,000 3,03 30,30 0,000

18 000480005 označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Ft 30 ks 10,000 0,53 5,30 0,000

19 000840118
drát AlMgSi DEHNALU mékký s izolací Rd 8/11, balení 100- 
115 m alebo ekvivalen m 220,000 1,01 222,20 0,000

20 000262130
podpéra vedení do zdi s kolikem pro vodič Rd 13, FeZn, h 
100 mm ks 190,000 2,00 380,00 0,000

3540501100 HR-Zemniaca tyč ZT 2 m ks 12,000 15,00 180,00 0,000

21-M E lektrom ontáže 766,95 0,000

22 210220002
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre 
ochranné pospájanie) m 40,000 0,24 9,60 0,000

23 210220212 Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dľžky tyče ks 3,000 4,99 14,97 0,000

24 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 11,000 1,99 21,89 0,000

25 210220302
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 
02) ks 33,000 1,99 65,67 0,000

26 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu zliatina AlMgSi m 220,000 0,24 52,80 0,000

27 210220813
Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23- 
24 ks 200,000 1,19 238,00 0,000

28 210220857 Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ ks 10,000 1,99 19,90 0,000

29 210220103
Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 
mm AlMgSi D 8 mm m 220,000 1,19 261,80 0,000

30 210220361
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 
m ks 12,000 6,86 82,32 0,000

46-M Zemné práce pri extr.m ont.prácach 148,99 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

31 460200153
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 20,000 5,00 100,00 0,000

32 460560153
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 20,000 1,76 35,20 0,000

33 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 7,000 1,97 13,79 0,000

HZS______ Hodinové zúčtovacie  sadzby___________________________________________ 756,00______ 0,000

34 HZS000211
Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu 
viac 4 a menej ako 8 hodínn hod 8,000 8,00 64,00 0,000

35 HZS000212
Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac 
ako 4 a menej ako 8 hodín hod 4,000 8,00 32,00 0,000

36 HZS000213
Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v 
rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín hod 4,000 15,00 60,00 0,000

37 HZS000214
Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a 
revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín hod 24,000 15,00 360,00 0,000

38 HZS000215 Demontážne práce hod 24,000 10,00 240,00 0,000

Celkom 3 682,89
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ROZPOČET
Stavba: Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštr.a nadstavbou hospodárskeho pavilóna
Objekt: SO 01 Vlastný objekt - Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Sačurov, Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov 
Zhotovlteľ: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 To varné Spracoval:
Miesto: Dátum: 25.04. 2016

Množstvo Cena Hmotnosť
Č. Kód položky Popis MJ

celkom jednotková
Cena celkom

celkom

Práce a dodávky PSV 12 843,44 0,000

713______ Izolácie tepelné___________________________ ______________________ ________ 793,82______ 0,000
1 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnút.priemer do 38 m 280,000 1,50 420,00 0,000

2 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38 m 80,000 1,50 120,00 0,000

3 713482122 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm.vnút.priemer 42-70 m 42,000 1,50 63,00 0,000

4 TL 18 x 9 DG Izolačné trubice z PE hr. 9 mm, d -  18 mm m 180,000 0,33 5 9,40 0,000

5 TL 20 x 9 DG Izolačné trubice z PE hr. 9 mm, d = 20 mm m 100,000 0,37 37,00 0,000

6
TL 28 x 13 
DG Izolačné trubice z P E hr. 13 mm, d = 28 mm m 60,000 0,60 36,00 0,000

7 TL 32x 13 DG Izolačné trubice z PE hr. 13 mm, d = 32 mm m 20,000 0,87 17,40 0,000

8
TL 42 x 13 
DG Izolačné trubice z PE hr. 13 mm, d = 42 mm m 38,000 1,00 38,00 0,000

9
TL 42 x 20 
DG Izolačné trubice z PE hr. 20 mm, d = 42 mm m 2,000 1,51 3,02 0,000

731_______ Ústredné kúrenie, kotolne_______________________________________________3 265,53_______0,000

10 731249211
Montáž rýchlovyhrievacieho agregáta plynového bez prípravy 
TUV súb 1,000 60,00 60,00 0,000

11 VIEB2HA076
Plynový kondenzačný závesný kotol s nerezovým 
výmenníkom a s ekviter. reguláciou výkonu 5,2-35,0kW kus 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000

12 VIEZ002723 Montážnna pomôcka pre montáž kotla na omietku kus 1,000 180,00 180,00 0,000

13 VIE Z008341 Diaľkové movládanie s týždenným programom kus 1,000 78,00 78,00 0,000

14 998731201
r i c a u i  i i n i i u i  p i  c  r v u i u u  i c  U l 1 l l C b l l  IC I IC  V U  V y& lV B  U U  U "

m % 31,980 3,30 105,53 0,000

15 M 731 098
Uvedenie kondenzačného kotla výkonu do 30 kW do 
prevádzky kus 135,000 2,50 337,50 0,000

16 VIE773239 Adaptér dymovodu - redukcia z D 60/100 na D 80/125 kus 1,000 15,00 15,00 0,000

17 VIE7199782 Revízne koleno /T-kus/ D 80/125 kus 1,000 32,00 32,00 0,000

18 VIE7194320 Koaxiálna plastová rúra D 80/125 - L=0,5m kus 1,000 42,00 42,00 0,000

19 VIE7194305
Základná šachtová PPs zostava D 80/125 /oporné koleno, 
úložný profil, zakrytie šachty, dištančný držiak 3 ks/ kus 1,000 75,00 75,00 0,000

20 VIE7194309 PPs rovná rúra D 80 mm - 1,95m kus 3,000 13,50 40,50 0,000

21 M 731 099 Montáž spalinového systému D 80/125mm kpl 50,000 6,00 300,00 0,000

732______ Ústredné kúrenie, strojovne________________ ______________________ ________ 213,62______ 0,000

22 732331613
Expanzná nádoba s membránou, tlak 3 bary, plastový 
povlak, objem 25 I súb 1,000 32,50 32,50 0,000

23 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 2,150 1,10 2,37 0,000

24 REF 091 Stenová konzola expanznej nádoby 8-25 I súb 1,000 3,75 3,75 0,000

25 EZV25D Elektromagnetická úprava vody D32 kus 1,000 175,00 175,00 0,000

733______ Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie________ ______________________ ______ 2 803,62______ 0,000

26 3C16020
Rúrka plastohliniková pre UK (kotúč) 0,4 /  0,5 Al 16x2,0 ( 
200) m 180,000 1,10 198,00 0,000

27 3C20020
Rúrka plastohliniková pre UK (kotúč) 0,4 /  0,5 Al 20x2,0 ( 
100) m 100,000 1,20 120,00 0,000

28 3C32030
Rúrka plastohliniková pre UK (kotúč) 0,4 /  0,5 Al 32x3,0 ( 50

) m 20,000 4,00 80,00 0,000

29 3C26030
Rúrka plastohliniková pre UK (kotúč) 0,4 /  0,5 Al 26x3,0 (50  

) m 60,000 2,00 120,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

30 3C40030
Rúrka plastohliniková pre UK (kotúč) 0,4 /  0,5 Al 40x3,5 ( 25 

) m 42,000 4,50 189,00 0,000

31 P712600 Koleno 90° 26x3/26x3 ks 8,000 8,00 64,00 0,000

32 P713200 Koleno 90“ 32x3 /  32x3 ks 2,000 13,00 26,00 0,000

33 P714000 Koleno 90° 40x3,5/40x3,5 ks 6,000 19,00 114,00 0,000

34 1609803 Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2 ks 74,000 2,00 148,00 0,000

35 704014 Prechodka na závit 40x3,5 - R1 1/4" ks 2,000 4,00 8,00 0,000

36 P722003 T-kus redukovaný 20x2 /  16x2 /  16x2 ks 10,000 6,50 65,00 0,000

37 P722611 T-kus redukovaný 26x3 /  16x2/20x2 ks 8,000 8,00 64,00 0,000

38 P723211 T-kus redukovaný 32x3/20x2/26x3 ks 2,000 15,00 30,00 0,000

39 P723214 T-kus redukovaný 32x3 /  32x3 /  26x3 ks 2,000 16,00 32,00 0,000

40 P724004 T-kus redukovaný 40x3,5 /  32x3 /  32x3 ks 2,000 18,00 36,00 0,000

41 P721600 T-kus rovnoramenný 16x2 ks 12,000 4,00 48,00 0,000

42 P722001 T-kus stredná vetva redukovaná 20x2 /  16x2/20x2 ks 28,000 6,00 168,00 0,000

43 P722603 T-kus stredná vetva redukovaná 26x3 /  16x2/26x3 ks 16,000 8,00 128,00 0,000

44 P723201 T-kus stredná vetva redukovaná 32x3 /  16x2 /  32x3 ks 2,000 12,00 24,00 0,000

45 P722617 T-kus zväčšená stredná vetva 26x3/32x3/26x3 ks 2,000 8,00 16,00 0,000

46 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 402,000 0,30 120,60 0,000

47 M 733 099 Montáž plastohlinikového rozvodu /50% z dodávky/ kpl 1,000 988,11 988,11 0,000

48 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m % 33,820 0,50 16,91 0,000

734______ Ústredné kúrenie, armatúry.________________ ^ ___________________ _______1 814,97______ 0,000
49 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 2,000 0,81 1,62 0,000

50 IVAR.EURO Vypúšťací guľový ventil s páčkou DN 15 m 2,000 3,98 7,96 0,000

51 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 10,000 1,50 15,00 0,000

52 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 74,000 1,50 111,00 0,000

53 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 4,000 2,00 8,00 0,000

54 8363R006 Guľový uzáver voda DN 32 ks 3,000 14,69 44,07 0,000

55 5518100235 Guľový uzáver voda DNI 5 ks 2,000 5,61 11,22 0,000

56 5517400390 Filter Y 5/4" ks 1,000 12,78 12,78 0,000

57 5517400370 Filter Y 1/2" ks 1,000 5,11 5,11 0,000

58 551IVA 001 Spätná klapka závitová 1/2" ks 1,000 5,00 5,00 0,000

59 2 Automatická dopúšťaci ventil DN 15/rozsah 0,3-4 bar/ ks 1,000 40,00 40,00 0,000

60 1394811
Rohové regulačné šrúbenie s možnosťou uzatvorenia a 
vypustenia telesa za prevádzky (R 1/2/G  3/4) DN 15 ks 6,000 13,00 78,00 0.000

61 1774667
Termosttický trojosový ventil s prednastavenim (R 1/2"/ G 
3/4") D N 15 ks 6,000 13,00 78,00 0,000

62 1346612

Integrovaná armatúra pre telesá ventilkompakt - rohová (2 
rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným vypúšťaním 
a napúšťaním, obsluha spredu ks 37,000 20,00 740,00 0,000

63 1920030

Termostatická hlavica s kvapalinovím snímačom, s polohou 
0 a nastaviteľnou protimrazovou poistkou- rozsah (6-30 °C) - 
závit M28x1,5 ks 6,000 11,00 66,00 0,000

64 1923098

Termostatická hlavica s kvapalinovím snímačom, s polohou 
0 a nastaviteľnou protimrazovou poistkou- rozsah (6-30 °C) - 
závit M30x1,5 ks 37,000 10,00 370,00 0,000

65 1955203 Poistka proti odcudzeniu zask. strmeňmi - závit M 28x1,5 ks 6,000 5,00 30,00 0,000

66 1955298 Poistka proti odcudzeniu zask. strmeňmi - závit M 30x1,5 ks 37,000 5,00 185,00 0,000

67 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 24,830 0,25 6,21 0,000

735______ Ústredné kúrenie, vykurov. telesá___________ _______________________ ______ 3 759,88______ 0,000

68 735159514
Montáž vykurovacieho telesa doskového jednoradového s 
odvzdušnením do 2040mm súb 2,000 9,02 18,04 0,000

69 735159524
Montáž vykurovacieho telesa doskového dvojradového s 
odvzdušnením do 2040mm súb 19,000 10,00 190,00 0,000

70
HDR 1 RAL 
9001 Vykurovací rebrík rozmerov 950/450 (RAL 9001) ks 2,000 30,00 60,00 0,000

71
HDR9 RAL 
9001 Vykurovací rebrík rozmerov 1650/750 (RAL 9001) ks 4,000 50,00 200,00 0,000

72 11VKP 5/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
11 VKP 600/500 (Nedefinovaná) ks 2,000 50,00 100,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

73 11VKP6/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
11 VKP 600/600 (Nedefinovaná) ks 5,000 53,00 265,00 0,000

74 11VKP 8/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
11 VKP 600/800 (Nedefinovaná) ks 1,000 63,00 63,00 0,000

75 11VKP9/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
11 VKP 600/900 (Nedefinovaná) ks 2,000 70,00 140,00 0,000

76 21VKP 9/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
21 VKP 600/900 (Nedefinovaná) ks 2,000 80,00 160,00 0,000

77 22VKL 16/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
22 VKL 600/1600 (Nedefinovaná) ks 1,000 120,00 120,00 0,000

78 22VKL 18/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
22 VKL 600/1800 (Nedefinovaná) ks 1,000 135,00 135,00 0,000

79 22VKP 8/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
22 VKP 600/800 (Nedefinovaná) ks 1,000 82,61 82,61 0,000

80 22 V KP 9/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
22 VKP 600/900 (Nedefinovaná) ks 1,000 90,00 90,00 0,000

81 22VKP 10/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
22 VKP 600/1000 (Nedefinovaná) ks 2,000 90,00 180,00 0,000

82 22VKP 12/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
22 VKP 600/1200 (Nedefinovaná) ks 14,000 91,00 1 274,00 0,000

83 22VKP 15/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
22 VKP 600/1500 (Nedefinovaná) ks 3,000 111,00 333,00 0,000

84 22VKP 18/06
Vykurovacie oceľové doskové teleso so spodným prípojom 
22 VKP 600/1800 (Nedefinovaná) ks 2,000 120,00 240,00 0,000

85 998735201
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m % 68,270 1,60 109,23 0,000

192,00 0,000
hod 24,000 8,00 192,00 0,000

OST Ostatné
86 [HZS000113 |Vykurovacia skúška, zaregulovanie systému UVK

Celkom 12 843,44 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštr.a nadstavbou hospodárskeho pavilóna
Objekt: SO 01 Vlastný objekt - Zateplenie a výmena okien na prízemí

Objednávateľ: Obec Sačurov, Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov 
Zhotoviteľ: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 To varné Spracoval:
Miesto: Dátum: 25.04. 2016

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

HSV Práce a dodávky HSV 12 627,61 27,856

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 19,20 0,300

1 310239211
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú m3 0,160 120,00 19,20 0,300

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 156,43 6,625

2 612467181
Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, 
vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b m2 65,080 4,50 292,86 0,286

3 622451131
Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v 
stupni zložitosti I až II m2 27,700 9,00 249,30 1,278

4 622464231
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, 
hr. 1,5 mm m2 291,150 8,00 2 329,20 0,885

5 622466115 Príprava vonkajšieho podkladu stien betokontakt m2 87,500 1,50 131,25 0,046

6 622481119 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou m2 87,500 3,50 306,25 0,504

7 625250156
Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS , lepený 
rámovo s prikotvením m2 59,800 12,00 717,60 0,700

8 625251255
Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm štandardné 
riešenie (EPS-F), zatíkacie kotvy m2 258,600 20,00 5 172,00 2,069

9 625251273
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm štandardné 
riešenie (EPS-F) m2 105,760 10,00 1 057,60 0,846

10 953945101 Soklový profil SL 14 (hliníkový) m 108,670 5,00 543,35 0,005

11 953945111 Rohová lišta hliníková m 178,510 2,00 357,02 0,005

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 424,12 20,930

12 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 406,890 1,50 610,34 10,465

13 941941291

Príplatok za prvý a každý ďalší í začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 406,890 1,00 406,89 0,000

14 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 406,890 1,00 406,89 10,465

99 Presun hmôt HSV 27,86 0,000

15 998011001
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m t 27,860 1,00 27,86 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 7 764,11 1,749

764 Konštrukcie klampiarske 226,24 0,046

16 764712010
Oplechovanie parapetov z poplast.plechu r.š. 350 mm ozn. 
K10 m 28,280 8,00 226,24 0,046

766 Konštrukcie stolárske 5 953,60 0,658

17 766621081
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 
1 bm montáže vrátane hrubých vysprávok m 112,700 8,00 901,60 0,011

18 61141007210
Plastové okno zo 6 komor.profilu 850/850 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 110 ks 11.000 60,00 660,00 0,133

19 61141007211
Plastové okno zo 6 komor.profilu 1180/1180 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 112 ks 3,000 100,00 300,00 0,036
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

20 61141007212
Plastové okno zo 6 komor.profilu 870/1180 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 113 ks 1,000 100,00 100,00 0,012

21 61141007213
Plastové okno zo 6 komor.profilu 2070/1450 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 114 ks 1,000 190,00 190,00 0,012

22 61141007214
Plastové okno zo 6 komor.profitu 1450/1450 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 115 ks 7,000 230,00 1 610,00 0,084

23 61141007215
Plastové okno zo 6 komor.profilu 1150/1200 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 116 ks 2,000 200,00 400,00 0,024

24 766641071
Montáž dverí plastových balkónových , so zasklením, za 1 m 
obvodu dverí m 46,500 8,00 372,00 0,005

25 61141227086 Plastové dvere 900/2050 ozn. 111 ks 3,000 180,00 540,00 0,146

26 61141227088 Plastové dvere 1550/2050 ozn. 117 ks 4,000 220,00 880,00 0,194

767 Konštrukcie doplnkové kovové 100,00 0,000
27 767995199 Montáž a dodávka stiešky nad vstupom 2450/1440 ozn.Z 3 ks 1,000 100,00 100,00 0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 1 419,84 1,033
28 781785220 Montáž obkladov vonk. stien z umeleho kameňa do tmelu, m2 63,670 12,00 764,04 0,069

29 5976280001 Vonk. obklad z umelého kameňa m2 65,580 10,00 655,80 0,964

784 Dokončovacie práce - maľby 64,43 0,012

30 784452271
Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné 
základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m m2 65,080 0,99 64,43 0,012

Celkom 20 391,71 29,605
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ROZPOČET
Stavba: Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštr.a nadstavbou hospodárskeho pavilóna 
Objekt: SO 02 Prístavba a schod. - Stavebná časť a statika - nový stav

Objednávateľ:Obec Sačurov, Obecný úrad, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov 
Zhotovíte!’: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 To varné Spracoval:
Miesto: Dátum: 25.04. 2016

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

HSV Práce a dodávky HSV 15 158,26 117,812

1 Zemné práce 524,75 0,000

1 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 18,200 1,00 18,20 0,000

2 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 13,270 15,00 199,05 0,000

3 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m m3 18,200 1,00 18,20 0,000

4 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr. 1 -4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 
3000 m m3 18,200 2,00 36,40 0,000

5 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1 -4 do 100 m3 m3 18,200 4,50 81,90 0,000

6 171200300 Poplatok za skládku zeminy m3 31,470 5,00 157,35 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 18,200 0,75 13,65 0,000

2 Zakladanie 1 349,61 40,762
8 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,570 19,00 48,83 5,311

9 273321211
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 
12/15 m3 3,690 70,00 258,30 8,211

10 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,150 1 275,20 191,28 0,180

11 274313521 Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 m3 12,160 70,00 851,20 27,059

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 965,60 36,398

12 311231483
Murivo nosné z tehál pálených na maltu MVC, na pero a 
drážku P+D 300x250x238 m3 37,070 80,00 2 965,60 36,398

4 Vodorovné konštrukcie 3 278,98 26,103
13 411321414 Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 m3 5,680 90,00 511,20 12,566

14 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 32,020 10,00 320,20 0,141

15 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 32,020 2,00 64,04 0,000

16 411354173
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa 
zhotovenie m2 32,020 5,00 160,10 0,124

17 411354174
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa 
odstránenie m2 32,020 1,50 48,03 0,000

18 411355301

Denný prenájom ručného systému svorky Doka na debnenie 
čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu do 
200 mm m 31,700 0,34 10,78 0,000

19 411361821
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 t 0,410 1 200,00 492,00 0,417

20 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 1,980 91,00 180,18 4,478

21 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie m2 13,200 5,00 66,00 0,045

22 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie m2 13,200 2,00 26,40 0,000

23 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505 t 0,160 1 200,00 192,00 0,163

24 430321414 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 m3 3,380 100,00 338,00 7,570

25 430361821 Výstuž schodlskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t 0,410 1 200,00 492,00 0,417

26 431351121
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 19,210 15,00 288,15 0,163

27 431351122
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 19,210 2,00 38,42 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

28 434351141
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 4,680 9,00 42,12 0,020

29 434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 4,680 2,00 9,36 0,000

6________ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie_________i i __________________ ______ 6 229,38______ 5,861
30 611461115 Príprava vnútorného podkladu stropov náterom betonkontakt m2 23,440 2,00 46,88 0,013

31 611464271
Vnútorná omietka stropov zatieraná tenkovrstvová jemná, 
vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b m2 23,440 5,20 121,89 0,103

32 612467181
Vnútorná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, 
vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b m2 128,500 5,00 642,50 0,565

33 612473185
Príplatok za zabudované rohovnlky v ploche stien (meria sa 
v m2 plochy) m2 128,500 0,50 64,25 0,010

34 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 128,500 4,00 514,00 0,740

35 612481120 Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou m2 23,440 2,62 61,41 0,135

36 621462231
Vnútorná omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová, 
škrabaná, hr. 1,5 mm m2 4,810 10,00 48,10 0,015

37 622451131
Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v 
stupni zložitosti I až II m2 9,450 11,00 103,95 0,436

38 622464231
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, 
škrabaná, hr. 1,5 mm m2 159,610 8,00 1 276,88 0,485

39 622466115 Príprava vonkajšieho podkladu stien betonkontakt m2 13,100 2,37 31,05 0,007

40 622481119 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou m2 13,100 4,95 64,85 0,075

41 623481119
Potiahnutie vonkajších stĺpov a pilierov, sklotextílnou 
mriežkou m2 9,450 4,95 46,78 0,054

42 623481120 Potiahnutie vonkajších stropov sklotextílnou mriežkou m2 4,810 2,62 12,60 0,028

43 625250154
Dotepleníe konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 
2800 C , lepený rámovo s prikotvením m2 13,100 20,00 262,00 0,140

44 625251253
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm štandardné 
riešenie (EPS-F), zatíkacie kotvy m2 122,230 12,00 1 466,76 0,978

45 625251273
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm 
štandardné riešenie (EPS-F) m2 37,380 19,00 710,22 0,299

46 625251596
Kontaktný zatepľovací systém podhľadov hr. 100 mm 
minerálne riešenie, zatíkacie kotvy m2 4,810 29,00 139,49 0,058

47 632456231
Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený 
oceľovým hladidlom hr. 30 mm m2 23,440 15,00 351,60 1,715

48 953945107 Soklový profil SL 10 (hliníkový) m 26,100 5,21 135,98 0,002

49 953945111 Rohová lišta hliníková m 55,980 2,29 128,19 0,002

9________ Ostatné konštrukcie a práce-búranie___________________________ 4,20________ 574,32______ 8,688

50 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 168,000 1,00 168,00 4,321

51 941941291

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 168,000 1,00 168,00 0,000

52 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 168,000 1,00 168,00 4,321

53 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 23,440 2,00 46,88 0,045

54 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 23,440 1,00 23,44 0,001

99________Presun hmôt HSV_______________________________________________________ 235,62______ 0,000

55 998011001
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m t 117,810 2,00 235,62 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 9 733,58 3,221

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 373,15 0,199

56 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studená m2 24,610 0,18 4,43 0,000

57 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,010 1 404,78 14,05 0,010

58 711141559
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavenlm m2 24,610 3,25 79,98 0,013
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

59 6283221000 Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35 m2 28,300 2,92 82,64 0,120

60 711141559
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavenlm m2 24,610 3,25 79,98 0,013

61 6288000720 HPI minerál šedý m2 28,300 3,96 112,07 0,042

713 Izolácie tepelné 724,87 0,316

62 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 
kladenou voľne m2 29,910 1,05 31,41 0,000

63 6313670562 Kamenná vlna hrúbka 150 mm m2 30,510 8,00 244,08 0,117

64 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 
kladenou voľne m2 29,910 1,00 29,91 0,000

65 6313670602 Kamenná vlna hrúbka 150 mm m2 30,510 8,00 244,08 0,195

66 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 29,910 0,62 18,54 0,000

67 2837577008 krycia PE fólia m2 34,400 0,58 19,95 0,003

Špeciálna polyetylénová fólia hrúbky 0,12 mm.

68 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 
voľne v jednej vrstve m2 23,440

0,74
17,35 0,000

69 2837640520 Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 6 cm m2 23,910 5,00 119,55 0,000

762 Konštrukcie tesárske 2 747,37 0,461

70 762300522
Dodávka a montáž väzníka V2 dl,9,2 m vrátane povrchovej 
úpravy a žeriavu ks 6,000 390,00 2 340,00 0,000

71 7623111035
Montáž a dodávka kotevných želiez, príložiek, pätiek, 
ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii ks 12,000 1,59 19,08 0,003

72 762341201 Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° m 242,500 0,56 135,80 0,000

73 6051506900
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 
cm2 mäkké rezivo m3 0,670 200,00 134,00 0,369

74 762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22° m 48,500 1,07 51,90 0,000

75 6051506900
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 
cm2 mäkké rezivo m3 0,130 200,00 26,00 0,072

76 762395000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny- 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty m3 0,800 27,25 21,80 0,018

77 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m t 0,460 40,86 18,80 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 468,80 0,671

78 763138311
Podhľad sadrokartonový protipožiarny RF 2x12, 5- 
OK,upevnenie na závesoch m2 23,440 20,00 468,80 0,671

764 Konštrukcie klampiarske 1 390,40 0,343
79 764172008 Krytina z poplast.plechu sklon do 30° - dodávka a montáž m2 48,500 15,00 727,50 0,238

80 764172781 Hrebeňáč plochý z poplast.plechu ozn.K12 m 5,000 35,00 175,00 0,008

81 7641727888 Hrebeňáč plochý z poplast.plechu - ukončenie ozn.K13 ks 1,000 4,10 4,10 0,002

82 764173544
Snehová zábrana , lesklý polyester, s tesnením, sklonu do 
30° ozn.K17 ks 20,000 3,29 65,80 0,005

83 764352300
Žľaby pododkvapové, z poplast.plechu, polkruhové,priemer 
150 mm ozn.KI vrátane hákov K9 m 10,000 20,00 200,00 0,027

84 764712006
Oplechovanie parapetov z poplast.plechu r. š. 210 mm ozn. 
K18 m 9,000 7,00 63,00 0,015

85 764721118 Oplechovanie ríms z poplast.plechu rš 600 mm ozn.K3 m 10,000 15,00 150,00 0,050

86 764761171 Žľaby - čelo polkruhové veľkosť 125 mm ozn.K8 ks 2,000 2,50 5,00 0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 161,76 0,021
87 765901142 Strešná fólia difúzna , na late m2 55,780 2,90 161,76 0,021

766 Konštrukcie stolárske 1 875,58 0,117

88 766621081
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, 
za 1 bm montáže vrátane hrubých vysprávok m 31,700 9,00 285,30 0,003

89 6114100706
Plastové okno zo 6 komor.profilu 1050/1750 vrátane 
vnút.parapetu ozn. 106 ks 1,000 150,00 150,00 0,012
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

90 6114100708
Plastové okno zo 6 komor.profilu 2600/1750 vrátane 
vnút. parapetu ozn. 108 ks 3,000 300,00 900,00 0,036

91 766641071
Montáž dveri plastových balkónových , so zasklením, za 1 m 
obvodu dverí m 9,480 8,00 75,84 0,001

92 6114122709 Plastové dvere s nadsvetlikom 1850/2890 ozn. 109 ks 1,000 290,00 290,00 0,049

93 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej 
alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové ks 1,000 4,97 4,97 0,000

94 6116014100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm ks 1,000 49,47 49,47 0,016

95 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
hr.steny do 170 mm ks 1,000 20,00 20,00 0,000

96 6117103146
Zárubňa obložk. vnútorná, normál, dýha, hrúbka steny do 17 
cm, š. 60, 70, 80, 90cm ks 1,000 100,00 100,00 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 683,12 0,013

97 7679951026
Montáž a dodávka oceľ.konštr. 2 x UPE 140 dl.2,6 m vrátane 
kotvenia a povrchovej úpravy kg 67,600 3,00 202,80 0,005

98 7679951758
Montáž a dodávka oceľ.zábradlia schodiska ozn. Z1 vrátane 
kotvenia a povrch.úpravy pozink. kg 120,080 4,00 480,32 0,008

771 Podlahy z dlaždíc 683,70 0,828

99 771275107
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc 
keramických do tmelu, hladké 300 x 300 mm m2 12,350 10,00 123,50 0,077

100 771575208
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez 
povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm m2 17,170 10,00 171,70 0,091

101 5976447000 Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300/300/10 m2 38,850 10,00 388,50 0,660

781 Dokončovacie práce a obklady 344,89 0,213
102 781785220 Montáž obkladov vonk. stien z umeleho kameňa do tmelu, m2 13,100 15,00 196,50 0,014

103 5976280001 Vonk. obklad z umelého kameňa m2 13,490 11,00 148,39 0,198

783 Dokončovacie práce - nátery 145,02 0,016

104 783782203
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová Impregnácia 
Bochemitom QB m2 48,500 2,99 145,02 0,016

784 Dokončovacie práce - maľby 134,93 0,023

105 784452271
Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné 
základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m m2 128,500 1,05 134,93 0,023

Celkom 24 891,83 121,033
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Zhotoviteľ: DUTOMONT,s.r.o.,Továrne 45, 094 01 Továrne

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC STAVBY - In ten zifikác ia  MŠ Sačurov vytvorením  dvoch tried rekonštrukciou a nadstavbou
hospodárskeho pavilónu - DOBA VÝSTA VB Y 400  DNÍ

MESAIAC REALIZACIE

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01 Vlastný objekt - Búracie práce

SO 01 Vlastný objekt- Stavebná časť a statika - nový stav

SO 01 Vlastný objekt - Zdravotechnika

SO 01 Vlastný objekt - E lektroinštalácia

SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

SO 01 Vlastný objekt - Ústredné vykurovanie

SO 01 Vlastný objekt - Zateplenie a výmena okien na prízemí

SO 02 Prístavba a schod. - Stavebná časť a statika - nový stav

VTovarnom 18.04.2017
Marina Uuhonova 

konateľka

V Sačurove, dňa ■5. b  „4 • 2-CH 9-
Peter Barát 

starosta



Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
(PP01)

Informácie pre účely správy poistenia 

Oprávnený zástupca poisťovatelä:

Získateľské 
číslo 1: 00014444 Obchodné

meno:

MA číslo: MA meno:

» ° ;S ŕ enéh0 Minďarová Zlatica Í Ä cký +421907994880
Získateľské 
číslo 2:

Obchodné
meno:

Podiel na j / 
provízii [%]: j '

Poznámka: UW: Skopár Peter

Vyhlásenie oprávneného zástupcu poisťovatelä: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podlá dokladu totožnosti, 

oprávnená osoba číslo 1:

Meno: Marina Titul: J

Priezvisko: Duhonová Funkcia:

Rodné
číslo: 7256269922 Preukaz 

totož. č.:
štátna
prísluš.: SK

Bydlisko:
' " .......... ......  ............ ......... ...—

Tovarné45Tovarné PSČ: 09401

oprávnená osoba číslo 2:

Meno: Titul: |

.............f '......................—  ■" ' ....................................................... . J ................................. ...................... .............................
Priezvisko: j Funkcia: j

Rodné
číslo:

i Preukaz štátna 
1 totož. č.: prísluš.: j  l \

Bydlisko: j PSČ

oprávnený zástupca poisťovatelá



Číslo návrtiu

Poisťovateľ

Poistník

Sídlo

Zastúpený 

oprávnenou 

osobou č. 1

Zastúpený 

oprávnenou 

osobou č  2

Korešpond.

adresa

Poistený 

(vyplňte, ak 

s a lß io d  

poistníka)

Sídlo

Vyhlásenie

poistníka

Sankčná doložka

s tra n a  1 /2

987300974
II

Súhrnný návrh poistnej zmluvy
Podpisom tohto návrhu oboma zm luvným i stranami sa tento návrh stáva poistnou zmluvou

□  Nová poistná zm luva

Allianz ®

Slovenská poisťovňa

K  Zm ena po istnej zm lu vy  „  | 

□  Náhrada po istne j zm luvy
5 1 1 0 8 2 2 6 2

Nahrádzané poistná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia, uvedenému v te jto  poistnej zmluve. 

Dôvod zmeny/náhrady: navýšenie poistnej sumy na zodpovednosť, ostatné bez zmeny

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., 

Dostojevského rad 4,

815 74 Bratislava 1 Slnvpncká rpm ihlilca 

Bankové spojenie:

Zapísaná v Obeh. registri Okr. súdu Bratislava I, 

Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B 

IČO: 00151 700 

IČ DPI-

° "  ! DUTO MONT, s.r.o.

IČO: 36869601 J v Živnostenskom 
registri SR __I iné

DIČ: Vedenom
kým:

popisné č.: Tovarné45

PSC: 09401 swio: Tovarné

Meno: Marina Titul:

Priezvisko: D u f lO n O V á

Titul:

Funkcia:

Ulica a 
popisné č.:

PSČ:

Email:

Telefonický
kontakt:

i Obec/

Obchodné
meno:

IČO/RČ: Zapísaná: ■ v Obchodnom v Živnostenskom . . 
:  registri SR -J  registri SR „J  ,ne

DIČ:
Vedenom
kým: Číslo: j

č  bank. 
účtu:

Ulica a 
popisné č:

PSČ: Sídlo:

a) Beriem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poistnej zmluvy a prílohách.

b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému 

poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.

c) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. Uvedená informácia je k dispozícii aj na www.allianzsp.sk/pp_kpp

d) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé.

e) Beriem na vedomie povinnosť poisťovatelbvi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované poisťovatelom 

v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, že bol opráv

neným zástupcom poisťovatela oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (dalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a dáva poisťovatelbvi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich 

spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním pohlädávok, zaisťovniam za účelom zaistenia a peňažným ústavom za účelom 

vinkulácie. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poistnej zmluve 

uvedené osobné údaje inej osoby, poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že dotknutá osoba, ktorej osobné údaje poskytol, udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvanim 

svojich osobných údajov na účely poistnej zmluvy. Poistník je povinný preukázať poisťovatelbvi kedykolvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutej osoby. 

Poistník je povinný nahlásiť poisťovatelbvi akúkolvek zmenu svojich osobných údajov, ako aj zmenu osobných údajov inej dotknutej osoby, ktorej osobné údaje poskytol. Práva dotknutej osoby 

pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že má poisťovateľ podlá zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči 

dotknutej osobe, táto oznamovacia povinnosť môže byt splnená aj tak, že sa daný oznam uverejni na príslušnej internetovej stránke poisťovatela.
f) Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: x  ÁNO, ak NIE, vtom  prípade je súčasťou poistnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti.
g) Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechnických zmien v poistnej zmluve (t.j. zmien, ktoré nemajú vplyv na výšku poistného).

h) Pokiaľje táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto prehlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia potrebné k tomu, 
aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle 

ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 ¿.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

i) Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z.z. Cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z.. 

Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikatelšké ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb 

alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo Inú výhodu, pokiaľ by (i) takáto poistné ochrana (poistné krytie) a/alebo (ii) takéto 

podnikateľské alebo iné aktivity alebo (¡ii) takéto poistné plnenie alebo iné plnenie alebo iná výhoda poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich 

z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov 

amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkolvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu 

Slovenskej republiky.
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Rekapitulácia

poistného

Výpočet

poistného

Vznik 

a zánik 

poistenia 

/zmena 

poistenia

Bežné

poistné

Jednorazové

poistné

Údaje pre platbu 

poistného

strana 2/2

Počet

príloh Druh poistenia

9873009743

Poistné pred zľavou Poistné po zľave

Poistenie majetku...........................................................

Poistenie strojov - technické riziká...................................

Poistenie prerušenia prevádzky.......................................

Poistenie nákladu............................................................

Poistenie vozidiel autosalónov.........................................

Poistenie hospodárskych zvierat......................................

Poistenie plodín..............................................................

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu....................

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu..........

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu......

Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári........................

Poistenie zodpovednosti za škodu - ekon., právne profesie

Poistenie zodpovednosti za škodu - U.............................

Poistenie bytových domov..............................................

Stavebné poistenie.........................................................

(Vprípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom 
poistnom období bonus na nasledujúce poistné obdobie zaniká 
v plnej výške).

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

1 128,00 EUR 789,60

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

Celkové poistné: 789,60

á obchodná zľava: 20 % + Bonus: 10 %= 30

22.04.2017Vznik poistenia /  Zmena poistenia od 

X  Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je i rok.)

Minimálne poistné: 

00:00 hodín

100,00

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

%

EUR

J  Poistenie je na dobu určitú do:

Poistné obdobie: X  bežný rok _i kalendárny rok výročný deň (deň a mesiac): 2 0 0 4 Ak nie je vyplnený, výročným dňom je 
'  prvý deň dojednaného poistného obdobia.

ročná splátka polročné splátky ^  štvrťročné splátky Lehotné poistné: 207,27

splátka j splátka v i , splátka: dátum  splatnosti: ....................................................... ......vo výške:

naraz splátkach 2. splátka: dátum  splatnosti: ....................................................... ......vo výške:

3. splátka: dátum  splatnosti: ....................................................... ..... vo výške:

Bankovým prevodom __ i V hotovosti - doklad č.:

EUR

EUR
EUR
EUR

3 3 3

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). Pre platbu následného poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo 

poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka. Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V prípade 
dojednania platenia bežného poistného vo forme ročných/polročných /štvrťročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka-paisttého je 

splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanásteho/šiesteho/tretieho mesiaca nasAduJtehSjm'jptóéspcpiBdEbádzajiÍEej splátky 

poistného.V prípade dojednania platenia jednorazového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky splatné v dojednaných ter Tiinotírtn iJttiastM ifirová 2 5 2 9 /8 7

Miesto uzavretia poistnej zm luvy/zmeny poistnej zmluvy

Tovarné

Dátum uzavretia poistnej zm luvy/zm eny poistnej zmluvy
Marina Duhonová

21.04.2017

poistník 
oprávnená osoba č. 2

Zlatica Minďarová

PeterSkopár
meno a priezvisko osoby zodpovednej za upisovanie 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

A 2 C C 2 2 1 1 0 3 2



Poistená

činnosť

Dotazník

Poistné

Zlávy /  

Pnrážky

Pripoistenia:

Poistné 

za prílohu

Poistné

podmienky

Vznik,

zmena

poistenia

Príloha NPZ - Z č. k návrhu poistnej zmluvy č. 9873009743 strana 1/1

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Allianz (jjj)

Slovenská poisťovňa

Poistenie sa dojednáva vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Druh poistenej činnosti:

Prípravné práce k realizácii stavby;Uskutočňovanie stavieb a ich zmien;Dokončovade stavebné práce 

pri realizácii exteriérov a interiérov;Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo; montáž, rekonštrukcia a údržba 

vyhradených technických zariadení -  elektrických

Pri dojednávaní č inno sti:

správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností s výnimkou vlastníctva bytového domu - uveďte presnú adresu nehnuteľnosti a počet m 2 
správa bytového domu - uvedte presnú adresu bytového dom u a počet bytov a nebytových priestorovv bytovom dome

(vyplňuje sa vždy)

Ročný obrat [EUR]: 500 000,00 Počet zamestnancov: 4 Počet spolupracujúcich osôb: 4
Poistná suma [EUR]: 500 000,00 Spoluúčasť [EUR]: 100,00
Územná platnosť: SR

Výpočet poistného:

Predmet poistenia - Základné poistenie

Kód činnosti Oblasť činnosti
Počet

jednotiek

Sadzba za jednotku/ 
Jednotka

Základné poistné 
[EUR]

3 1 0  3 0 kúrenári, vodoinštalatéri, vzduchotechnici, kominári (mont 8 188.0/zam. 1 504

Základné poistné spolu:
Zlávy zo základného poistného spolu

1 504,00

Druh zlávy Zláva [%] Poistné [EUR]

I.Množstevná zläva 25,00 376,00

2. Zläva za dojednanú vyššiu spoluúčasť ako je základná

Predmety poistenia - Pripoistenia (prirážka k základnému poistnému spolu)

Druh pripoistenia Pripoistenie
Sublimit plnenia 

[EUR]
Prirážka [%] Poistné [EUR]

1. Regresné náhrady za pracovný úraz _  áno X  nie

2. Škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach _  áno X 20 000,00

3. Rozšírenie územnej platnosti _ jáno  X  nie do výšky poistnej sumy

4. X

5. x

6. _J

Celkové poistné za prílohu - prevádzková zodpovednosť za škodu: 1 128,00

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 11.3.2007 (dálej len "VPP-Z"), Zmluvné dojednania 

pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 1.1.2015 (dálej len "ZD-Z"),

Doložky:.................................................................................................................................... a dokumenty:..._.................................................................................................................................................

Vznik/zmena poistenia 
na tejto prílohe od 22.04.2017 00:00 hod.

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na te jto prílohe

21.04.2017
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Allianz (D

Slovenská poisťovňa

GENERAL INSURANCE TERMS AND CONDITIONS 
Com m ercial General L iab ility  Insurance

This policy wording is an English transition of the Slovak original and Is Intended for information purposes only, it is not legally binding and in case of any 

discrepancies between ibis and the Slovak version, the Slovak version shall prevail.

Article 1 
Introductory Clause

1. These general terms and conditions apply to liability insurance of commercial 
entities that engage in business operation in accordance with the respective 
statutory regulations.

2. For the purpose of this insurance the word insurer refers to Allianz - 
Slovenská poisťovňa, a.s. The word policyholder refers to the entity who 
concluded this insurance policy. The word insured refers to the entity who’s 
liability this policy covers.

3. Other words and phrases that appear in quotation marks have their special 
meaning defined in Article 2 Definitions.

Article 2 
Definitions

For the purpose of this insurance coverage:
1. „Infectious disease“ means an illness or a disease caused by 

microorganisms which is passable from human to human, from human to 
animal or from animal to human, or that can be acquired from exposure to 
external elements. For the purpose of this insurance coverage salmonellosis 
is understood to be an „infectious disease".

2. „Automobile“ means any self-propelled land motor vehicle, trailer or semi
trailer (including machinery, apparatus or equipment attached hereto) which is 
designed to be used on or is being used on public roads.

3. „Business operation“  is the activity stipulated in the insurance policy which 
is carried out in accordance with the respective statutory regulations. 
Furthermore „business operation“ also means all activities related to the 
principal activity stipulated in the policy. Related activities include ownership 
and operation of real property used for the principal activity, as well as 
operation of social or recreational establishments for the insured's 
employees, as well as organization of the company’s social events.

4. „Loss“  means „property damage“ and/or „bod ily in jury“ .
a) „Property damage“ means physical injury to tangible property, including 

consequential financial loss resulting from the loss of use or the loss of 
functionality of that property.

b) „Bodily injury“  means physical injury, sickness or disease sustained by 
a person, including death resulting from these at any time, and the 
consequential financial loss arising out of these.

5. „Occurrence“ means an event during which a “loss” occurs in a manner or 
extent that may give a rise to an insurance claim.

6. „Sublim it“  is a part of the indemnity limit agreed in the policy as the 
maximum amount of indemnification for “losses" to which the “sublimit” 
applies. The “sublimiT does not increase the total indemnity limit.

7. „Product“  means:
a) any products derived, manufactured, processed, distributed or introduced 

to the market by the insured or anyone on their behalf
b) electricity and gas intended for consumption and produced or distributed 

by the insured
c) work performed by the insured or anyone on their behalf, including 

materials or parts supplied in connection with such work.
8. „Pollutants“  means any dangerous or pollution causing solid, liquid or 

gaseous materials, substances, emissions or thermal irritants including 
smoke, vapors, soot, acids, alkalis or waste. Waste includes materials to be 
recycled.

Article 3 
Insuring Agreement

1. Subject to the terms of this policy the insurer will pay those sums that the 
insured becomes obligated to pay in compensation because of a „loss“ for 
which the insured is legally liable.

2. This insurance only applies to „losses“ that arise out of:
a) „business operation" of the insured, or
b) the insured’s “product” , but only if it is specifically agreed so in the policy

3. This insurance only applies to „losses“ that occur during the policy period.
4. This insurance only applies to „losses" that occur as a result of an 

“occurrence” which took place in the coverage territory specified in the policy.
5. The insured is entitled to reimbursement of all legal costs they incur in 

connection with a claim arising out of a „loss“ for which the insured is legally 
liable and to which this insurance applies. The total amount the insurer will 
pay for compensation because of „losses" and reimbursements for legal costs 
will not exceed the limit of insurance stipulated in the insurance policy. The 
insurer will have the right investigate and settle any claim at their discretion.

Article 4 
Exclusions

1. This insurance does not apply to:
a) „Losses“ intended from the standpoint of the insured or others acting 

intentionally on behalf of the insured.
b) „Losses" caused to or incurred by the insured.
c) „Losses“ for which the insured is obligated to pay compensation by reason 

of the assumption of liability in a contract or agreement. This exclusion 
does not apply to liability for compensation that the insured would have in 
the absence of the contract or agreement.

d) „Bodily injury“ to an employee of the insured or any other person that 
performs any work for the insured or for anyone on the insured's behalf, 
including work-related accidents and occupational diseases, if this „bodily 
injury“ arises out and in the course of employment by the insured.

e) „Losses" arising out of the ownership, use or operation of any „automobile“ 
by or on behalf of any insured. This exclusion does not apply to „losses" 
arising out of use or operation of machinery, apparatus or equipment 
mounted on or attached to any vehicle during the use or operation of this 
equipment.

f) „Losses" arising out of ownership, use, maintenance, operation, loading, 
unloading, or the entrustment to others, by or on behalf of any insured of:

f.a) any aircraft;
f.b) any watercraft;

g) „Property damage“ to:
g.a) real property rented or used by the insured or anyone on their behalf; 
g.b) any property used or handled by or loaned to the insured, or property

in care, custody or control of the insured; 
g.c) that particular part of movable or real property on which the insured or 

anyone on their behalf is performing work if the „property damage" 
arises out of that work; 

g.d) that part of movable or real property that must be restored, repaired or 
replaced because the insured or anyone on their behalf incorrectly 
performed their work on it; 

g.e) the insured’s “product”.
h) Any claim arising out of inability to use the insured's „product" or arising out of 

a recall, replacement, inspection, repair, adjustment or removal of the 
insured's „product" because of a known or suspected defect, deficiency or 
dangerous condition in it.

i) Any claim arising out of inability to use, process, sell or distribute a tangible 
property that is not physically injured but incorporates the insured’s “product” 
which is known or thought to be defective, deficient or dangerous.

j) „Losses“ to any property caused by any intended or deliberate mixing with 
“product” of the Insured that does not fulfill the functional or technical 
parameters,

k) „Losses“ arising out actual, alleged or threatened escape, release, dispersal 
or discharge of any „pollutants“:
k.a) at or from the premises you own, use, rent or occupy; 
k.b) at or from ay location where the insured or anyone on their behalf is 

performing any work if the „pollutants“ were brought on the location in 
connection with such work; 

k.c) from any location used by the insured or anyone for the insured or on 
the insured's behalf for the purpose of handling, storage, disposal, 
processing or treatment of any waste; 

k.d) that are at any time transported, handled, stored, disposed of, 
processed or treated by the insured or anyone for the insured or on the 
insured's behalf.

This exclusion does not apply to „losses" caused by heat, smoke or fumes 
from a „hostile fire“ . For the purposes of this exclusion a „hostile fire" means 
one which becomes uncontrollable or breaks out from where it was intended 
to be.

I) „Losses“ arising out of or connected to war, rebellion, uprising, acts of mass 
or civil disobedience, riots, manifestations, strikes, terrorism or acts of 
governmental or other official authorities, 

m) „Losses“ arising out of:
m.a) nuclear energy or radiation of any kind; 
m.b) electromagnetic fields or any ionizing radiations; 
m.c) genetic changes of organisms or plants; 
m.d) „infectious diseases“ of any kind;
m.e) formaldehyde, asbestos, silicon, POPs, methyl trek-butyl ether, lead or 

mercury;
m.f) unauthorized use, handling or storage of any dangerous substances 

including flammable, explosive or poisonous substances; 
m.g) ownership, maintenance or operation of railroads, cable cars, sky lifts 

or trains;
m.h) any manufacture, designing, repair, maintenance, distribution or sales 

of any aircrafts or aircraft parts or components; 
m.i) mold of any kind; 
m.j) tobacco or tobacco products; 
m.k) failure to supply the insured's „product“ , 

n) „Losses“ caused to cash, securities, valuables, deposit books, any debit or 
credit cards, documents or jewelry,

o) „Losses“ arising out of vibrations, demolitions or use of explosives 
p) Damage, destruction or loss of any electronic data
q) “Property damage" to any above ground or underground lines, pipes or 

networks of any kind, 
r) Losses“ that are subject to statutory or compulsory insurance, 
s) Any claim in connection with any judgment awarded by a court in the United 

States or Canada.
2. This insurance does not apply to „losses“ arising out of the rendering or failure to 

render or the performance of any
a) Medical or pharmacist care or services
b) Inspection, supervisory, advisory, investigation, appraisal, consulting, 

projection or legal services
c) Services related to the preparing or approving of any maps, drawings, 

opinions, reports, surveys, orders, designs, specifications or project 
documentations

3. This insurance does not apply to any contractual, administrative or punitive 
penalties or fines of any kind, including the so-called punitive or exemplary 
damages

4. This insurance does not apply to any „losses“ caused to:
a) the insured’s spouse, siblings or relatives in the next of kin and their spouses, 

or any person with whom the insured or the above relatives live in the same 
household or union;

b) any corporate entity in which the insured has any ownership, whereas any 
indemnity paid to such entity will be subject to a percentage deduction equal 
to the percentage of the insured’s ownership interest in such entity;

c) legal representative or trustee of the insured.
5. This insurance does not apply to claims fall within the Directive of the European 

Parliament and of the Council 2004/35/CE on environmental liability with regard 
to the prevention and remedying of environmental damage or in accordance with 
the respective statutory regulations governed environmental liability or remedying 
of environmental damage.

6. Other specific exclusions may be agreed upon in the insurance policy.

il



Article 5 
Limits o f Insurance

1. The limit of insurance or „sublimit“ stated in the insurance policy is the most 
that the insurer will pay in compensation because of one „occurrence“ 
regardless of the number of the insureds, injured parties, claims or legal or 
court actions.

2. The most the insurer will pay because of all „occurrences“ during one policy 
period is twice the limit of insurance, unless agreed otherwise in the policy.

Article 6 
Deductible

The insured will participate on each payment because of one „occurrence“ with
an amount stated in the insurance policy as a deductible.

Article 7
Policy Inception and Cancellation

1. The time period during which the policy is valid is called the coverage 
duration period. The part of the coverage duration period for which the 
premium is paid is the policy period. In short-term policies (the coverage 
duration period of less than one year) the policy period equals coverage 
duration period.

2. The insurance is concluded for either a fixed duration or for an indefinite 
duration with a tacit renewal.

3. The insurance coverage is effective the next day (00:00 h) following the 
signing of the insurance policy unless it was agreed otherwise In the 
insurance policy.

4. The policy is cancelled for nonpayment if:
a) The premium for the first policy period or the single premium has not been 

paid within 3 months from the due date, or
b) The premium for the following policy period has not been paid within 1 

month from the delivery of a reminder notice, unless it was paid before the 
notice’s delivery. The notice shall contain a nonpayment cancellation 
provision.

The policy is also cancelled for nonpayment even if only a part of the 
premium has been paid.

5. The policy can also be cancelled by either party:
a) Within 2 months from the signing of the insurance policy. The notification 

period in such case is 8 days following which the insurance is cancelled.
b) At the end of each policy period, provided a notice of cancellation is 

delivered to the other party at least 6 weeks before the end of the policy 
period,

c) Within one month after the insurer has settled or denied any claim. The 
notification period in such case is 8 days following which the insurance is 
cancelled.

6. The policy expires:
a) upon expiry of the coverage duration period (for policies concluded for a 

fixed duration)
b) upon dissolution of the insured

7. Other causes of policy cancellation or expiry governed by the respective 
statutory provisions are not affected by this article.

Article 8
Premium

1. The premium represents the price of insurance coverage and is paid for the 
respective policy period by the policy holder by the agreed due dates.

2. The insurance premium is calculated as a flat sum or a sum based on a rate 
of a variable value.

3. The premium can be paid in installments, if so agreed in the insurance policy. 
In case of quarterly installments the annual premium is increased by 5%, by 
3% in case of half-yearly installments. If the premium is to be paid in 
installments, it is agreed that a nonpayment of one installment will result in 
the full premium being due. The insurer is entitled to interest for any late 
payment for each day.

4. If the premium is calculated from a rate of a variable value, the insured must 
pay the premium from an estimated value and pay the additional premium 
upon the expiry of the policy period. The insured must inform the insurer of 
the actual value within one month after the expiry of the policy period at the 
latest.

5. The above additional premium is due within one month from the notification of 
the additional premium amount to the insured. In case of a premium return, 
the insurer must render it to the insured within one month after the insured 
provides the insurer with the actual value from which the premium is 
calculated, unless a minimum premium was agreed upon in the policy.

Article 9
Rights and Duties of the Insurer, the Policyholder and the Insured

1. The insured must render the insurance premium in the manner stated in the 
insurance policy and comply with the applicable statutory regulations and 
these insurance conditions.

2. The insured is further obligated:
a) To answer all questions of the insurer relating to this insurance truthfully 

and completely.
b) Without undue delay notify the insurer of any change in any circumstances 

that were applicable at the time this insurance was being arranged, if such 
changes could increase the exposures from the insured's operation as 
well as all changes in any other facts that the insured disclosed at the 
beginning of the insurance coverage,

c) At any time enable the insurer to examine all accounting and other 
relevant documents if these are necessary for establishing or verifying the 
values used for premium calculation,

d) To act in a manner that prevents “occurrences”, particularly the insured 
must comply with their duties arising out of this insurance policy to avert or 
limit hazards and must without undue delay remove every defect or 
hazard that they become aware of which could result in an “occurrence", 
and take all applicable preventive measures, and act in accordance with 
instructions of the insurer issued in order to avert or limit hazards,

e) Notify the insurer of any other insurance of the same nature with another 
carrier (name and address) and the applicable limits of such insurance,

f) comply with all other obligations outlined in this insurance policy.
3. In case of an „occurrence" which might lead to a claim the insured must:

a) Take all necessary measures to limit the consequences and the extent of 
a „loss“ and, if possible, request instructions from the insurer and act in 
accordance with them

b) Immediately, but no later then within 8 days following an the moment they 
learned of the „occurrence" notify the insurer in writing of the place, date, 
causes and extent of such „occurrence“ and submit all documents that the 
insurer may request and enable him to verify the reported facts;

c) Provide the insurer with assistance necessary for identifying the causes and 
the extent of the “loss", give a truthful explanation as to its origin and extent 
and promptly provide the insurer with all requested documents,

4. If a claim or a legal action is brought against the insured, the insured must:
a) Immediately inform the insurer of any such claim or action, provide their 

opinion on the claim or action and promptly submit all documents related to 
such claim or action,

b) Act in accordance with the insurer's instruction, particularly the insured must 
not assume any obligation or liability for the Joss“, agree to any out of court 
settlement or voluntarily make any compensation payment, other then 
expenses necessary to reduce the extent of a potential „loss" or prevent a 
threatened „loss“;

c) Allow the insurer to appoint a legal counsel of the insurer's choice and 
conduct the legal proceedings in all cases when expenses are paid by the 
insurer;

d) Without undue delay notify the law enforcement officials of the "loss” if there 
are any indications of a criminal act by a third party;

e) In accordance with Article 10 provide the insurer with all documents 
necessary for a transfer of rights of recovery against others to the insurer, do 
nothing after „loss" to impair them and at the insurer’s request help the insurer 
to enforce this right, including bringing all legal actions necessary;

5. If the insured's willful disregard of their legal duties and duties set forth by this 
insurance policy substantially contributed to the “occurrence” or to the extent of 
the “loss” , then the insurer is entitled to an adequate repayment of the 
compensation paid in connection with such “loss". The amount of repayment 
shall depend on the extent the disregard of duties had on the "occurrence” and 
the extent of the “loss” .

6. Should the insured’s actions cause an increase in the investigation and 
adjustment expenses because of the repeated need to investigate critical facts, 
the insurer is entitled to a full repayment of these increased costs from the 
insured.

Article 10
Transfer of Rights o f Recovery Against Others to  Us

1. If the insured has rights to recover all or part of any payment the insurer has 
made under this policy, those rights are transferred to the insurer.

2. If the insured has rights against others to repay the paid compensation, or to 
decrease any annuity payments or to cease their payments, these rights are 
transferred to the insurer, if any such payments have been or are made by the 
insurer.

3. The right of recovery of any legal fees incurred in connection with any „loss“ 
a repayment of which has been awarded to the insured is also transferred to the 
insurer if such fees have been paid by the insurer.

Article 11 
Jurisdiction

All disputes in connection with this policy regarding of this insurance shall fall within 
the exclusive jurisdiction of the Slovak courts.

Article 12 
Delivery o f Documents

The policyholder is obliged to notify the Insurer in writing about the change of their 
address without delay. The insurer sends documents to the latest known address of 
the policyholder or the insured. Any correspondence of the insurer to the 
policyholder or the insured is considered as having been delivered on the day the 
policyholder or the insured received the mail or refused to accept it. In case the mail 
was deposited at the post office because the addressee could not be reached at 
their address and the addressee failed to claim it within the stated period, it is 
considered to have been delivered on the last day of the period, even if the 
addressee had not learnt of the deposited mail, or on the day the mail was sent back 
to the insurer as undeliverable due to the change of address that the policyholder or 
the insured did not make the insurer aware of.

Article 13 
Validity

This policy form goes into effect on 11. 03.2007.



CONTRACTUAL ARRANGEMENTS 

Commercial Third-Party Liability Insurance

Allianz ®

Slovenská poisťovňa

Article 1 
Preliminary Provisions

These Contractual Arrangements concerning the professional liability insurance for damage caused by 
legal persons and natural persons entrepreneurs (hereinafter referred to as "ZD-Z") amend and 
supplement the General Insurance Terms and Conditions of Commercial General Liability Insurance of 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. effective from 11.03.2007 (hereinafter referred to as "VPP-Z" by the 
provisions included herein and shall form an integral part of the Policy.
For the purposes of this Insurance, the words and phrases used in these ZD-Z between double 
quotation marks shall have special meaning as defined either in Art. 2 Definitions of these ZD-Z or in 
Art. 2 Definitions of VPP-Z.
By way of derogation from Art. 1 Par. 1 VPP-Z the Insurance applies also to the natural person as 
opposed to a legal person, if mentioned in the Policy as Insured. If “Co-operating Person" is also 
mentioned in the Policy, such person is Insured as well.

Article 2 
Definitions

"Damage"shall also mean, in addition to the definition in Art. 2, Par. 4, letter a) of VPP-Z, any material 
damage caused by theft of "personal belongings of the employees" of the Insured or "personal 
belongings of the visitors" of the Insured.
"personal belongings of employees" shall mean personal belongings of an "employee" of the 
Insured that were put away during the performance of his/her work assignments or in direct connection 
therewith at a place provided for such purpose or at a place where such personal belongings are 
usually kept.
"personal belongings o f visitors" shall mean personal belongings brought in by accommodated 
natural persons or such items were brought in for those persons to the premises reserved for 
accommodation or placement of things or that were handed over for such purposes to the Insured or 
any of the "employees" of the Insured, if the "insured activity" comprises of the provision of 
accommodation services or, put away by a visitor of the Insured at a place provided for such purposes 
or at a place where such personal belongings are usually kept and if the "insured activity" is usually 
accompanied by storage of such put away items.
"Employee" shall mean any natural person having an employment relationship with the Insured 
based on an employment agreement or based on an agreement on work performed outside 
employment relationship.
If agreed in the Policy, "Cooperating person" is also Insured, if was used by the Insured to perform 
the "insured activity" on the basis of an authorisation, and the Insured is held liable for the damage. 
"Wilful misconduct" shall mean such act or omission about which the Insured knew or could knew 
that it could cause damage, but were the Insured relied, without reasonable grounds, on the fact that it 
would not happen.

Article 3
Liability for Damage Caused by Insured Activity

In compliance with Art. 3 Par. 2 of VPP-Z, it is agreed that Insurance shall also cover the liability of 
the Insured for damage arising or caused:
a) by exercise of ownership rights to real estate properties, if those serve for performance of "insured 

activity" specified in the Policy;
b) by operation of social and recreational facilities for "employees" of the Insured and organising 

corporate events;
c) by promoting "products" and participation at exhibitions and fairs, if they are directly related to 

"insured activity" specified in the Policy, except for promoting "motor vehicles", aircrafts or vessels;
d) on the "put-away personal belongings of employees" of the Insured up to the "sublimit” in the 

amount of EUR 2,500 per item and up to a maximum amount of EUR 10,000 for all items; 
however, this shall apply without prejudice to the limitation of liability for damage on "put-away 
personal belongings of employees", as stipulated by a generally binding legal regulation. In such 
case, the Insurer shall only indemnify up to the amount stipulated by a generally binding legal 
regulation, notwithstanding whether such "employee" has employment relationship with the 
Insured;

e) on "brought in or put away personal belongings of visitors" of the Insured up to the "sublimit" in the 
amount of EUR 2,500 per item and up to a maximum amount of EUR 10,000 for all items;

f) by keeping animals used exclusively to ensure security of operational facilities by the "employees" 
of the Insured and provided that such facilities serve for the performance of the "insured activity" 
specified in the Policy;

g) by operation of sports equipment or equipment serving for regeneration and reconditioning and 
located in the premises of the accommodation facilities, if the Insured is authorised to perform 
such activities;

h) on rented real estates, if the Insured is liable for the damage and the rented real estates are used 
to perform the "insured activity" up to the sublimit of EUR 20 000, if not agreed otherwise.

The Insurer shall reimburse, on behalf of the Insured, the costs for the provided medical treatment 
claimed by health insurance companies from the Insured and benefits paid by the Social Insurance 
Company claimed from the Insured (hereinafter also referred to as the "recourse claims of the health 
insurance companies and the Social Insurance Company") for "bodily injury" for which the Insured is 
held liable to the injured party (except for its "employees").by theft of notebooks, mobile phones, 
cameras, vessels, aircrafts, "motor vehicles" and accessories thereof, skies, snowboards, motor 
scooters, bicycles or navigation systems (GPS) of visitors or "employees" of the Insured;

3. In the Policy may be agreed the cover of recourse claims of health insurance companies and 

the Social Insurance Company for an occupational accident for which the Insured is held liable 
towards its employees; By way of derogation from VPP-Z Art. 4Par. 1 letter d) it is agreed health 

insurance companies and the Social Insurance Company for an occupational accident of the 

employee up to the sublimit from the Total Sum Insured defined in the Policy for one and every 
Insured Events during one Policy Period.

4. The extension of the cover as defined in Par. 3 above is applicable to the recourse claims 

exclusively for the occupational accident of the employee of the Insured, for which the Insured 

was held liable, as a consequence of the Insured Event during the Coverage Duration Period if 
claimed against the Insured during the Coverage Duration Period.

5. Pursuant to Art. 4, Par. 6 of VPP-Z, it is agreed that Insurance shall not cover the liability of the 
Insured for "damage" arising from or caused:

a) as a result of "wilful misconduct" of the Insured;

b) by theft of notebooks, tablets, mobile phones, cameras, boats, aircrafts, motor vehicles 
and equipment, skis, snowboards, scooters, bicycles, GPS devices of visitors or 
employees of the Insured

c) to listed historical elements of artistic portions of real estate properties, permanently fixed 
to a building, e.g. fresco paintings, stuccos;

d) on works of art having historical value;
e) by loss of things;
f) by performance of tattoo, bodypainting, permanent make-up, piercing;
g) by cattle or wild animals on meadows, trees, gardens, open-fields or forest species;
h) fluctuations of electricity, gas, temperature, water;
i) by operation of entertainment parks such as funfairs, circus;
j) in connection with the operation of airports and surface airport equipment, 

performance of airport navigation services, surface maintenance or aircrafts; passengers 
and cargo dispatch; 

k) by leasing of movable property;
I) by manufacture, repair, adjustment, maintenance, storage or disposal of fire arms, 

armaments or ammunition of any kind (including explosions, fire-works, blasting fuses 
etc.), rent, appraisal of fire arms, establishing or operation of shooting ranges; 

m) by operation, ownership or performing of mining arising from drilling facilities for mineral 
oils or natural gas extraction, petroleum refineries or petrochemical plants; 

n) by construction, mounting or repair of barrages, dams or tunnels, bridges, mines drilling; 
o) by production of gases;
p) on any items of the tenant, owned, used or taken over in order to perform the ordered 

work, etc. in the premises of the Insured, if the activity "lease of real estate property" was 
not agreed in the Policy; 

q) between a “cooperating person" and the Insured to each other; 
r) to the health of a child, pupil if a school or nursery providing education or training is held 

liable for damage;
s) by operation of ports, manufacturing of boats, ships, or the parts thereof; 
t) from nanotechnologies, participles and materials. For the purpose of this insurance it 

means any participle with one side shorter than 100 nanometres as well as any material, 
technology, production, processing, treatment thereof.

Article 4
Liability for Damage Caused by Defective Product

1. Unless expressly agreed in the Policy, Insurance shall also cover the liability for damage 
caused by a defective "product" of the Insured.

2. Pursuant to Art. 4, Par. 6 of VPP-Z, it has been agreed that Insurance shall not cover the liability 
of the Insured for "damage" caused by a defective "product" of the Insured arising from or 
caused by:
a) any form of IT services or computer data processing;
b) performing reviewing, scientific, research, development, analytical, logistic, producer 

activities, intermediary activities, engineering activities;
c) a "product" of the Insured; human medicines, veterinarian medicines, blood and blood 

derivatives, vaccines, agricultural spraying agents, fertilisers, insecticides or pesticides.

Article 5 
Final Provisions

These ZD-Z shall enter into force as of 1 January 2015.



Príloha k návrhu poistnej zmluvy / k poistnej zmluve č. 9 8 7 3 0 0 9 7 4 3 Allianz ®

Slovenská poisťovňa

Doložka Z-SO: Zodpovednosť za škodu 
Spolupracujúce osoby

Poistený:
Obchodné meno:.DUTOMQNI,s.r.a.................................
Sídlo: Tovamé45,Tovar.né1.Q940.1......................................
IČO:. 368.6950]..................................................................

9. ľZZZZZ.. ..................ľZ............. ..........................................................
10...................................................................................................................................................................................

Tieto osobitné zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu menia a dopĺňajú rozsah poistného krytia 
stanoveného Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými 
a podnikajúcimi fyzickými osobami A llianz- Slovenskej poisťovne, a.s. účinných odo dňa 11.03.2007 (ďalej len „VPP-Z“) 
a Zmluvných dojednaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami 
účinných odo dňa 01.01.2015 (ďalej len „ZD-Z“) v ustanoveniach tu uvedených a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy.

1. Poistná suma uvedená v poistnej zmluve je spoločná pre poisteného aj pre všetky spolupracujúce osoby.

2. V prípade, že spolupracujúca osoba vykonáva poistenú činnosť vo vlastnom mene alebo v mene inej fyzickej 
alebo právnickej osoby ako je poistený, poisťovateľovi nevzniká povinnosť nahradiť škodu.

3. Ostatné ustanovenia VPP-Z a ZD-Z zostávajú touto doložkou nedotknuté.

y  Tovarné ¿ňa 21.04.2017

podpis a otiačok pečijíky poistníka podpis a otiačok pečiatky zástupcu 
poisťovateľa



PRÍLOHA Č. 4 K ZMLUVE O DIELO č. 1/4/2017

Zoznam poddodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy

Ja dole podpísaná Marina Duhonova, konateľka zhotoviteľa DUTO M O N T ,  s.r.o., Tovarné 45, 094
01 Tovarné, IČO: 36869601 týmto čestne vyhlasujem, že zhotoviteľ DUTO M O N T ,  s.r.o., Tovarné 
45, 094 01 Tovarné, IČO: 36869601 pri plnení zmluvy č. 1/4/2017 na predmet plnenia Intenzifikácia 
MS Sačurov vytvorením dvoch tried, rekonštrukciou a nadstavbou hospodárskeho pavilónu
nevyužije subdodávateľov.

V Tovamom, dňa 27.02.2017

zhotoviteľ 
Marina Duhonova 

konateľka


