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ZMLUVA O DIELO č. BTI_20190912 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na v súlade s ustanoveniami zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako 

výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky : „Úprava križovatky a úprava schodísk“ 

 
Preambula  

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 Čl. 1. Zmluvné strany 
1. OBJEDNÁVATEĽOM: 

 
Názov:  Mesto Dubnica nad Váhom  
Sídlo:  Bratislavská 434/9, 018 41  

Dubnica nad Váhom 
Zastúpený: Mgr. Peter Wolf 
IČO:  00 317 209 
DIČ: 2021339276 
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
Kontakt:  tel./ e-mail: Ing. Milan Blaško, 0917 401 325 
Právna forma: mesto 

 
    na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ”) 
 

a 
2. ZHOTOVITEĽOM: 

 
Obchodné meno: BTI s.r.o. 
Sídlo:  Bánovská cesta 2835/6, 010 01  Žilina 
Zastúpený: Tomáš Bohuš 
IČO:  47 619 503 
DIČ: 2024041558 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu: SK8409000000005122524841 
Kontakt:  tel./ e-mail: +421948215460 / tbohus@bticonstruct.sk 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

 
na strane druhej  (ďalej len „Zhotoviteľ”) 
 

 
 

Čl. 2. Predmet zmluvy 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na 
vlastnú zodpovednosť a na svoje náklady pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: 
„Úprava križovatky a úprava schodísk“ (ďalej len „Dielo“) podľa:  

a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,  

b) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom 
denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať, 
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2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi 
a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať 
práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní 
platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod. 

2.3 Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe. 
2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu 

objednávateľa so zhotoviteľom. 

 
Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa 
prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela.  

 Čl. 3. Čas a miesto plnenia 

3.1 Miesto plnenia: Mesto Dubnica nad Váhom, ul. Jesenského a ul. Obrancov mieru. 
 Začatie realizácie diela: do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom 
 Ukončenie realizácie diela:  do 90 dní od prevzatia staveniska 
 Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác 
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela,  

uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela 
plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ 
právo na predlženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli. 

3.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni 
okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa 
tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

 Čl. 4. Cena diela 
4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým 
rozpočtom, ktorý tvorí súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. 

 
Cena za zhotovenie Diela je: 
Cena Diela bez DPH: 40 201,17€ 
DPH 20%: 8 040,23€ 
Cena spolu s DPH: 48 241,40€ 

 
4.2. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve v prípade, ak:  

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko 
ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, 

b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a 
takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.  

4.3. K zmene ceny môže dôjsť: 
a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 
b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, 

4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti 
neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať 
primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého 
dodatku k tejto zmluve. 

4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude  nasledovný: 

4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), 
bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa .  

4.5.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, 
ktorý bude obsahovať:  

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých 
dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,  

- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, 
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 
- položkovite odpočet ceny menej prác, 
- sprievodnú správu, 
- kópiu zápisov zo stavebného denníka, 
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- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu, 
4.5.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,  
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu 
ceny,  
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a 
dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej 
pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov,  
d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,  

4.5.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 
objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 
pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany 
objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v 
znení dodatkov,  

4.5.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, 
kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,  

4.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo 
faktúre,  

4.5.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce 
podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením 
čísla dodatku.  

 4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.  
 

Čl. 5. Platobné podmienky a zádržné 
 
5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru do 14 dní od vykonania diela v 2 origináloch spolu so súpisom 

vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.  
Faktúra bude obsahovať:  
-označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné) 
-číslo faktúry 
-číslo zmluvy 
-dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry  
-označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť 
-fakturovanú sumu 
-označenie Diela 
-pečiatka a podpis oprávnenej osoby   

5.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry 
úmerne predĺži o dobu doplnenia.  

5.3. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať iba skutočne zrealizované práce po písomnom 
odsúhlasení všetkých skutočne (riadne) vykonaných stavebných prác resp. ich častí,  stavebným 
dozorom, a to formou zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác a dodávok. Splatnosť 
faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

 

 

            5.3.1.  Zhotoviteľ vystaví jednu konečnú faktúru po ukončení a odovzdaní diela bez závad.     
            Splatnosť faktúry bude v zmysle bodu 5.3. 
 

 
5.4   Objednávateľ je oprávnený zadržať 5 % z hodnoty z faktúry vrátane DPH ako zádržné pre             

prípad vyskytnutia vád na vykonanom diele. Zádržné vyplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi po             
uplynutí 12 mesiacov od odovzdania diela za predpokladu, že Zhotoviteľ odstráni všetky             
prípadné vady diela, na ktorých odstránenie ho Objednávateľ vyzval.   
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 Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela 
6
.
1
. 

Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi 
predpismi. 

6
.
2
. 

Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 24 mesiacov.  Záruka začína plynúť 
odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia 
zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo 
na bezplatné odstránenie závady. 

6
.
3
. 

Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady 
písomnou formou na adresu zhotoviteľa. 

 
V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ 
oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi.  

 
Čl. 7. Stavenisko  

7.1. Odovzdanie staveniska:  
7.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska 

po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.  
7.1.2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a projektovú 

dokumentáciu k nim, a vyjadrenia správcu sietí.  
7.1.3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť do 14. dní od prevzatia staveniska projektovú 

dokumentáciu k elektromontážnym prácam. 
7.1.4.  Objednávateľ je povinný zabezpečiť do 14. dní od prevzatia staveniska odovzdať 

projektovú dokumentáciu k dočasnému dopravnému značeniu, vrátane jeho dodania 
a montáže. 

7.1.5. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní od podpisu tejto 
zmluvy. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol 
bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, 
kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.  

 Čl. 8. Odstúpenie od zmluvy, zmena zmluvy, zmluvná pokuta 
  

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a dodávok tvoriacich predmet 

 

zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové 
ceny určené v rozpočte z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za 
podstatné porušenie zmluvy: 

a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a 
začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od 
termínu uvedenom v čl. 3.1  

b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu 
neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám 
objednávateľa dojednaných v zmluve,     

c) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.   

d) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
 
8.3. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní  
8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť len písomne. Zmluvné strany sa 

dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie 
faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). 

8.5.       V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na 
zmluvnú pokutu vo  výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.  
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Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie Diela 
 
9.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a 

odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho časti) objednávateľovi.  
9.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi 

najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu. 
9.3. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, 

súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich 
odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, 
uvedie dôvody.  

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, 
zistených pri preberacom konaní, bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.  

9.5. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím 
protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.  

9.6. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a 
zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa 
odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.  

9.7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné 
záväzky z okolnosti vyššej moci.  

9.8. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, 
napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

 
Čl.10 Spolupôsobenie zmluvných strán 

 
10.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom 

pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.  

10.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy 
poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho 
stavebného dohľadu.  

10.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, 
ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v 
tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.   

10.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.  

10.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne 
opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu 
zodpovedá v plnom rozsahu.  

10.6. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora 
najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou 
kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.  

10.7. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré 
bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom 
kontrolných dní.   

Čl. 11 . Záverečné ustanovenia 
 
11.1. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
12.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.  
12.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného 

zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.  
12.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
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12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  

13.6. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme  

 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 27.09.2019  
 
Za objednávateľa Za Zhotoviteľa 
Mesto Dubnica nad Váhom           BTI s.r.o. 
 
 
......................................................................... .......................................................................... 
Mgr. Peter Wolf Tomáš Bohuš 
Primátor mesta                                                            konateľ            
 
 



Odberatel':

Projektant:

Dodivatel':

Stavba : Obrancov Mieru - schodisko s rampou 1

MsU Dubnica nad Vdhom Prehl'ad rozpodtovich ndkladov v EUR

Spracoval:

JKSO :

D6tum: 28.06.2019

Por.

cislo

K6d

cen.

Kod poloZky Popis poloZky, stavebn6ho dielu, remesla,

vykaz-vymer

Mno2stvo

vymera

MernA

iednotke

Jednotkov6

cena

Spolu DPH

o/

1 272 11310-6121

2 221 11310-7132

3 272 13103-0000

4 272 13120-1109

5 272 16250-1102

6 272 16710-1101

7 272 17120-1201

I 231 18200-1122

I 312 34894-2211

10 221 56421-1111

11 221 56711-6113

12 221 59621-1130

13 MAT 5924E0118

14 221 91656-1111

15 |VAT 592173208

16 221 91810-1111

17 221 93992-2720

PRACE A DODAVKY HSV

1 .ZEMNE PRACE

Rozobratie dlaZby pre chodcov z beton. dlaZdic alebo tvdrnic

Odstrdnenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. 150-300

mm, do 200 m2

Hibenie jam nezapaZenych strojne

Priplatok za lepivost'v horn. tr. 3

Vodorovn6 premiestnenie vykopu do 3000 m horn. tr. '1 -4

Nakladanie vfkopku do 100 m3 v horn, tr. 1-4

UloZenie sypaniny na skladku

Plo5n6 0prava terdnu, nerovnosli do +-1 50 mm vo svahu 1:5-1 :2

1 .ZEMNE PRACE spolu:

3.ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

Z6bradlie ocel'ov6 z dvoch valcovanych tyci osaden6 do bloku z

bet6nu

3 - ZVTSLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu:

5. KOMUNIKACIE

Podklad zo Strkopiesku hr. 50 mm

Podklad z prost6ho betonu lr, C 12115 hr. 1 00 mm

Kladenie zAmkovel dla2by pre chodcov hr. 60 mm sk. do 50 m2

Dla2ba 2amkova hr,6cm 20x10 siva

5 - KOMUNIKACIE spolu:

9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Osadenie zdhon. obrubnika beton, do ld2ka z betonu tr. C 12l15 s

bodnou oporou

Obrubnik zdhonov! 1 00x5x20

Lo2ko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. C 12l15

Osadenie bet6nov!,ch palisird 12l16,5/40 cm, vAha 9-10,5 kg/kus

Palisada 12x16,5x40cm farba siv6

Vodorovni doprava sute a vyburanych hm6t po suchu nad 5000

do 6000 m

Nakladanie sute na dopravny prostriedok

Poplatok za ulo2.a zneSk,staveb,sute na vymedzenlch skl6dkach

"0"-ostatn! odpad

Presun hmot pre pozemn6 komunikdcie

g.OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE SPOIU:

PRACE A DODAVKY HSV,SPOIU:

Rozpodet celkom :

5,200 m2

3,200 n2

5,560 m3

5,560 m3

5,560 m3

5,560 m3

5,560 m3

3,200 m2

1,60

32,89

5,20

0,84

3,99

o,/ I

0,73

2,38

105,24

28,91

4,64

22,16

37,31

4,04

7,63

218,24

889,62

889,62

41,82

238,43

302,48

390,36

973,09

163,81

5O,BB

217,23

464,40

378,00

8,34

9,90

27,82

201,56

152',t,94

3 602,89

3 602,89

8,31

1B

19

MAr 592282772

321 97908-2318

272 97908-7212

013 97913-1409

22 221 99822-3011

35,360 m

26,640 m2

26,640 n2

31,840 m2

31,840 m2

32,000 m

32,000 kus

2,349 m3

108,000 kus

108,000 kus

2,318 t

2,318 t

2,318 t

28,602 r

25,16

1,57

8,95

9,50

12,26

5,12

1,59

92,48

4,30

3,50

3,60

4,27

12,00

7,05

20

21
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Odberatel':

Projektant:

Dodivatel':

Stavba : Obrancov Mieru . schodisko 2

MsU Dubnica nad Virhom Prehl'ad rozpodtovtich n6kladov v EUR

Spracoval:

JKSO :

Ditum: 02.07.2019

Por.

cislo

Kod

cen,

K6d polo2ky Popis polo2ky, stavebn6ho dielu, remesla,

v!kaz-v!mer

MnoZstvo

v!mera

lVernd

jednotka

Jednotkovd

cena

Spolu DPH

Yo

6

7

B

I

10

I 272 11310-6121

2 221 11310-7132

3 272 11320-4111

4 231 18200-1122

5 312 34894-2211

221 s6421-1111

221 56483-1111

221 56711-6113

221 59621-1130

MAT 592 4EO11B

11 221 91656-1111

12 IVAT 592173208

13 221 91810-1111

14 221 93992-2720

15 [/AT 592282772

16 321 97908-2318

17 272 97908-7212

1B 013 97913-1409

19 221 99822-3011

PRACE A DODAVKY HSV

1 -ZEMNE PRACE

Rozobratie dla2by pre chodcov z beton. dlaZdic alebo tv6rnic

Odstr6nenie podkladov alebo krytov z betonu prost, hr. 1 50-300

mm, do 200 m2

Vytrhanie obrubnikov z6honovlch

Plo5n6 uprava ter6nu, nerovnosti do +-150 mm vo svahu 1:5-1:2

1 -ZEMNE PRACE spolu:

3.ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

Z6bradlie ocel'ov6 z dvoch valcovanych tyci osaden6 do bloku z

betonu

3.ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE SPOIU:

5. KOMUNIKACIE

Podklad zo Strkopiesku hr. 50 mm

Podklad zo Strkodrte hr, 100 mm

Podklad z prosteho betonu lr. C 12115 hr. 1 00 mm

Kladenie zdmkovej dlaZby pre chodcov hr. 60 mm sk, do 50 m2

Dla2ba 26mkovir hr.6cm 20x10 siva

5 - KOMUNIKACIE spolu:

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Osadenie zAhon, obrubnika beton. do loZka z betonu tr. C 12l15 s

bocnou oporou

Obrubnik zahonov!, 1 00x5x20

L02ko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. C 12l15

Osadenie betonov!,ch palisiid 12l16,5/40 cm, vAha 9-10,5 kg/kus

Palisdda 12x16,5x40cm farba sivd

Vodorovn6 doprava sute a vyb0ran!,ch hmot po suchu nad 5000

do 6000 m

Nakladanie sute na dopravny prostriedok

Poplatok za uloZ.a zneSk,staveb,sute na vymedzenych sklddkach

"0"-ostatnyi odpad

Presun hmOt pre pozemn6 komunikAcie

g.OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE SPOIU:

PRACE A DODAVKY HSV SPOIU:

Rozpodet celkom :

'19,150 m2

8,908 m2

22,530 n
6,000 m2

7,000 m

8,908 m2

3,128 m2

5,780 m2

28,058 m2

8,908 m2

26,210 n

27,000 kus

2,480 m3

141,000 kus

141,000 kus

7,998 r

7,998 t

7,998 t

22,057 t

30,60

292,98

28,32

14,30

366,20

176,11

176,'11

{e oo

10,92

51,73

266,55

10s,21

452,40

134,17

42,93

229,34

606,30

493,50

28,79

34,15

95,98

155,44

1 820,60

2815,31

2815,31

1,60

32,89

1,26

2,38

25,16

1,57

3,49

B,9s

9,50

12,26

5,12

1,59

92,48

4,30

3,50

3,60

n)7

12,00

7,05
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Odberatel':

Projektant:

Dod6vatel':

Stavba : Obrancov Mieru - schodisko 3

MsU Dubnica nad V6hom Prehl'ad rozpodtovych n6kladov v EUR

Spracoval:

JKSO :

Ddtum: 02.07,2019

Por,

dislo

K6d Kod poloZky Popis poloZky, stavebneho dielu, remesla,

vykaz-vfmer

Mno2stvo

v!mera

MernA

jednotka

Jednotkov6

cena

Spolu DPH

1 221 11310-7132

2 272 13103-0000

3 272 13120-1109

4 272 16250-1102

5 272 16710-1101

6 272 17120-1201

7 231 18200-1122

PRACE A DODAVKY HSV

1 - ZEMNE PMCE

OdstrAnenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. 150-300

mm, do 200 m2

Hibenie jam nezapa2enych strojne

Priplatok za lepivost'v horn, tr. 3

Vodorovn6 premiestnenie vykopu do 3000 m horn. tr, 1-4

Nakladanie v!,kopku do '100 m3 v horn. tr. 1-4

Ulo2enie sypaniny na sklddku

Plo5nd [prava ter6nu, nerovnosti do +-'l 50 mm vo svahu 1 :5-1 :2

1 - ZEMNE PRACE spolu:

3 - ZUSLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

Z6bradlie ocel'ov6 z dvoch valcovanych tyci osaden6 do bloku z

betonu

3.ZV|SLE A KOMPLETNE KONSTRUKCTE spotu:

5.KOMUNIKACIE

Podklad zo Strkopiesku hr. 50 mm

Podklad zo Strkodfte hr, 200 mm

Podklad z prosteho betonu tr. C 1 2/1 5 hr. 1 00 mm

Kladenie z6mkovej dlaZby pre chodcov hr. 60 mm sk, do 50 m2

DlaZba 2amkova hr,6cm 20x10 sivA

5.KOMUNIKACIE spolu:

9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Osadenie cest, obrubnika bet, stojateho, l62ko beton lr. C 12115

bez bocnej opory

Osadenie zdhon, obrubnika beton. do l62ka z betonu tr. C 12l15 s

bocnou oporou

Obrubnik cestny 100x'10x25

L02ko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr, C 12l15

Obrubnik zdhonov!, 1 00x5x25

Osadenie betonovlch palisAd 12l16,5/40 cm, v6ha 9-10,5 kg/kus

Palis6da'1 2x1 6,5x40cm farba siva

Vodorovnd doprava sute a vybiranlch hmot po suchu nad 5000

do 6000 m

Nakladanie sute na dopravny prostriedok

Poplatok za ulo2.a zne5k,staveb,sute na vymedzen!ch sklAdkach

"0"-ostatn! odpad

Presun hm6t pre pozemn6 komunikAcie

9. OSTATNE KONSTRUKCTE A PRACE spolu:

PRACE A DODAVKY HSV SPOIU:

Rozpodet celkom :

9,000 m 25,16 226,43

7,289 n2

7,452 n3

7,452 n3

7,452 n3

7,452 n3

7,452 n3

7,289 n2

32,89

5,20

0,84

3,99

6,71

0,73

2,38

239,73

38,75

o,lz

29,70

50,00

5,42

17,37

387,19

B 312 34894-2211

I 221 56421-1111

10 221 56486-1111

11 221 56711-6113

12 221 59621-1130

13 MAT 5924E0118

14 221 91631-1122

15 221 91656-1111

16 tVtAT 592'174900

17 221 91810-1111

18 |VAT 592 173300

19 221 93992-2720

20 MAT 592282772

21 321 97908-2318

22 272 97908-7212

23 013 979'13-1409

24 221 99822-3011

44,549 n2

37,260 n2

7,289 m2

44,549 m2

44,549 n2

18,500 m

17,300 m

19,000 kus

3,587 m3

18,000 kus

160,000 kus

160,000 kus

3,645 t

3,645 t

3,645 t

46,399 t

12,26 546,17

't 343,29

7,73 143,01

5j2 88,56

2,90 55,10

92,48 331 ,71

0,00

4,30 688,00

t,J/

6,41

8,95

9,50

3,50

3,60

4,27

12,00

226,43

69,94

238,72

65,24

423,22

560,00

13,12

15,56

43,74

7,05 326,97

2265,77

4222,68

4222,68

Ochrana údajov



Odberatel': Mesto Dubnica nad Vdhom

Projektant:

Dod6vatel':

stavba : Uprava kriiovatky na komunikicii ul. Jesensk6ho - vyjazd odzakladnej umeleckej ikoly
Objekt:

MsU Dubnica nad V6hom Prehl'ad rozpodtovich n6kladov v EUR

Spracoval:

JKSO :

Detum: 10.07.2019

Por,

dislo

Kod

cen.

Kdd poloZky Popis poloZky, stavebn6ho dielu, remesla,

v!kaz-vfmer

lVnoZstvo

vymera

MernA

jednotka

Jednotkovir

cena

Spolu DPH

/o

PRACE A DODAVKY HSV

1 - ZEIMNE PRACE

1 272 113106121

2 221 113107112

3 221 113107113

4 272 113202111

5 001 122202202

6 001 122202209

7 272 132201101

B 272 132201109

I 272 162501102

10 272 171201201

11 272 180402111

12 MAT 005724100

13 272 181101101

14 001 181301101

15 231 183403153

16 231 184102111

17 IVAT 026522240

2 -ZAKLADY

1B 001 21590110'1

19 002 216341001

5 - KOIMUNIKACIE

20 221 564772111

21 221 564811111

22 221 564861111

23 221 567122114

24 272

25 272

26 221

27 221

28 221

573111111

573211111

577141312

577144131

577155212

20,000 m2

266,360 m2

38,540 m2

105,000 m

13,125 m3

13,125 m3

6,460 m3

6,460 m3

52,195 m3

52,195 m3

180,000 m2

3,000 kg

212,290 n2

180,000 m2

180,000 m2

6,000 kus

6,000 kus

3 022,08

173,750 n2

38,540 m2

2842,04

38,540 m2

173,500 m2

173,750 n2

38,540 m2

38,540 m2

38,540 m2

38,540 m2

38,540 m2

38,540 m2

31,96

1 126,70

269,39

222,92

39,82

12,80

182,72

51,72

208,00

37,95

127,26

20,40

46,92

228,78

27,18

9,78

377,78

3 022,08

55,60

2786,44

2842,04

439,90

349,26

1113,22

374,88

21,78

17,92

716,84

Rozobratie dla2by pre chodcov z bet6n, dla2dic alebo tvirrnic

0dstr6nenie podkladov alebo krytov z kameniva t'aZ, hr. 100-200

mm, do 200 m2

Odstr6nenie podkladov alebo krytov z kameniva taZ. hr. 200-300

mm, do 200 m2

Vytrhanie krajnikov alebo obrubnikov stojatfch

Odkop6vky pre cesty v horn. tr.3 nad 100 do 1 000 m3

Priplatok za lepivost horn. tr. 3 pre cesty

Hibenie nih Sirka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3

Priplatok za lepivost horniny tr. 3 v ni hach S. do 60 cm

Vodorovn6 premiestnenie vykopu do 3000 m horn. tr, 1-4

UloZenie sypaniny na skladku

ZaloZenie parkovdho travnika vysevom v rovine

Zmes travna parkova rekreadna

Uprava plirne v zirezoch v horn. lr, 1-4 bez zhutnenia

Rozprestretie ornice, sklon do I :5 do 500 m2 hr. do 1 0 cm

0brobenie pOdy hrabanim v rovine

Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 100-200 mm

Drezovec Gleditsia triacanthos KTS 140-160 cm

'l -ZEMNE PRACE spolu:

Zhutnenie podloZia z hor. sudr. do 92%PS a nes[rdr. ld do 0,8

Striekan! bet6n tr. C8/'10 na plochu stien hr. do 5 cm

2 -ZAKLADY spotu:

Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vfpl, kamenivom hr.

250 mm

Podklad zo Strkodrte hr. 50 mm

Podklad zo Strkodrte hr, 200 mm

Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1 , hr. 1 50 mm

Postrek Ziv. infiltradnf s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2

Postrek Zividnf spojovaci z cestn6ho asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

Beton asfalt. tr. 3 stred, AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8
(ABJ) 5. do 3 m hr. 50 mm

Asfaltovf betdn AC 11 (ABS l) z modifikovan6ho asfaltu hr. 50

mm,5.do3m

Asfaltovf bet6n AC 16 (ABH ll) vrstva loZn6 hr. 60 mm, 5. do 3 m

1,60

4,23

6,99

2,12

3,03

0,98

28,29

8,01

3,99

0,73

0,71

6,80

0,22

1,27

0,15

1,63

62,96

11,41

2,01

6,41

9,73

0,57

0,47

18,60

0,32

72,30

13,56 522,60

21,20 817,05

Ochrana údajov



MsU Dubnica nad V6hom Prehl'ad n6kladov v EUR

Por.

cislo

Kod

cen,

Kod poloZky Popis poloZky, stavebn6ho dielu, remesla,

v!kaz-v!mer

MnoZstvo

vymera

IVernA

jednotka

JednotkovA

cena

Spolu DPH

o/
to

29

30

31

32

221 596211131

IMAT 592455200

IMAT 592455210

tvlAT 592455220

8. RUROVE VEDENIA

33 271 855941111

34 271 899202111

Kladenie zimkovel dlaZby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 50-100

m2

DlaZba betonov6 Color kocka 45x45x4

DlaZba betonov6 Color kvadrant 45x45x4

Dlalba betonovA Color segment 45x45x4

5 - KON/UNIKACIE spolu:

Zholovenie vpusti ulicnej z betonovi,ch dielcov typ UV-50

normAlny

Osadenie mre2i liatinovych s rAmom nad 
.50 

do 
,100 

kg

B - RUROVE VEDENIA spolu:

173,500 m2

178,000 m2

2,000 m2

4,000 m2

7 645,87

2,000 kus

2,000 kus

177,52

1,000 cel

3,000 kus

5,000 kus

2,000 kus

5,000 kus

5,000 kus

70,000 m2

70,000 m2

65,000 m

68,000 kus

105,000 m

100,000 kus

40,000 kus

7,425 m3

42,900 m

70,600 m

1 17,600 m

27,236 n3

7,708 m3

40,000 m2

2,000 kus

76,967 t

230,901 t

76,967 t

76,967 t

9,20

8,99

1 1,60

13,20

64,86

23,90

1 596,20

1600,22

23,20

52,80

7 645,87

129,72

47,80

177,52

5,00

15,00

125,00

67,00

125,00

329,50

1274,00

154,00

332,74

1 15,80

1312,50

498,00

1 29,60

909,56

238,91

566,71

483,45

2173,49

501,59

480,00

5,15

930,92

90,05

328,65

2 001,14

Strana 2

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

35 221 91392

36 221 913921131

37 221 914001111

38 MAT 404420501

39 221 914511111

40 MAT 404459600

41 221 915701111

42 221 915791112

43 221 916561111

44 MAT 592173050

45 221 917862111

46 MAT 592174510

47 MAT 592174950

48 221 918101111

49 272 919735113

50 272 919735114

51 211 931994171

52 013 965042141

53 013 965042241

54 221 966007113

55 013 976085311

56 013 979081 'l '1 I

57 013 979081121

58 272 979087212

59 272 979131410

Docasne obmedzenie platnosti zakrytia alebo odkrytia dopravnej

znadky

Dodasn6 obmedzenie platnosti, zakrytie zakladnej dopravnej

znadky

Osadenie zvisl!,ch cestnlch dopravnfch znadiek na stipiky,

konzoly alebo objekty

Znadka dopravn6 lPl - lP2, lP3b - lP1 1 na FeZN podklade reflex.

tr. 1 lis, okraj 500x500

MontErZ stipika dopravnlch znadiek dizky do 3,5 m s betonovlm

zAkladom

Stipik Fe 60/3 s povrchovou Upravou

Zhotovenie vodor, znacenia krytu naterovymi hmotami, diary,

zebry,5ipky, ndpisy

Predznad, pre vodor. znae. z nbler. hmOt, stopdiary, zebry, tiene,

5ipky, napisy, prechody

Osadenie z6hon, obrubnika beton. do lOZka z bet6nu tr. C 12l15 s

bodnou oporou

Obrubnik z6honov)? ABO 5-20

Osad. chodnik, obrubnika beton, stojat6ho s oporou do l6Zka z

betdnu tr. C 12l'15

Obrubnik chodnikov! ABO 2-15 100x15x25

Obrubnik cestn! OBS 18-20 50x18x20

L02ko pod obrubniky, krajniky, obruby z bet6nu tr, C 12l15

Rezanie st6vaj0ceho 2ivicn6ho krytu alebo podkladu hr, 100-150

mm

Rezanie st6vajtceho 2ividn6ho krytu alebo podkladu hr, 150-200

mm

Tesnenie pracovnej 5k6ry betonovej konStrukcie asfaltov!m

p6som S. do 500 mm

Brir. podkl, beton alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2

Btr. podkl, beton alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2

0dstr6nenie vodorovn6ho znaienia, fr6zovanim farby z plochy

Vyb0ranie kanaliz. rimov s poklopmi alebo mre2ami do 0,60 m2

Odvoz sute a vybiranlch hmOt na sklAdku do 1 km

Odvoz sute a vyburanj,ch hmOt na skl6dku kaZd! d'alSi '1 km

Nakladanie sute na dopravnf prostriedok

Poplatok za ulo2,a zneSk,stav.sute na urd.skldrd. -z

demol.vozoviek "O"-ost,odpad

5,00

5,00

25,00

33,50

25,00

6s,90

18,20

2,20

5,12

1,70

12,50

4,98

3,24

122,50

5,57

8,03

4,11

79,80

65,07

12,00

2,57

12,10

0,39

4,27

26,00

Ochrana údajov
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PRACE A DODAVKY M

M21 - 155 Elektromont6le

61 921 210200027

62 |VAT 3481P0001

63 921 210204001

64 921 210204011

65 MAT 316700E036

66 921 210204104

67 MAT 316780E054

68 921 210204201

69 |VAT 357990D002

70 921 210810006

71 [/AT 34'1203tV110

Presun hmOt pre pozemn6 komunik6cie, kryt z kameniva

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE SPOIU

PRACE A DODAVKY HSV spolu

MontAZ, 2iarovkov6 svietidlo, prisaden6 lP20-44 - 1x svet. zdroj

(LED, halog, komp)

Svietidlo BBS160 RDLIM1100/830 220-240V WN ,lP 20

Mont6Z, stoZiar osvetlovaci, sadov!, belonov!

lVont62, stoZiar osvetlovaci, ocelov! do 1 2m

Sto2iar osvetl'ovaci, ocel'ovy rurovy : ST 160/60, vy5ka nad zemou

6m, vrchol D60, zinkovan!

Mont6Z, vlloZnik ocel'ovy 1 +amenny, vdha nad 35kg

Vylo2nik 1-ramenny ocel'ovy : VlT-15-76, dizka 1.5m, osadenie

076, ukonienie D60, zinkovany

MontAZ, elektrovystroj stoZiarov pre 1 svet, okruh

Svorkovnica stoZiarova priechodzia : SS P,6.4/2, pre 2 poistky

5x20 (keramika) pre kAble 4x 6+10mm2, lP20

[/onta2, kabel Cu 750V vol'ne uloienyi CYKY 3x2,5

KAbel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5

IV21 - 155 Elektromont6Ze spolu:

3,000 kus

2,000 kus

1,000 kus

3,000 kus

2,000 kus

3,000 kus

2,000 kus

3,000 kus

2,000 kus

50,000 m

50,000 m

1 450,75

1,404 m3

1,404 m3

50,000 m

50,000 m

50,000 m

50,000 m

724,00

2174,75

29 560,29

225,064 t

13 698,03

27 385,540

505,27

1 3 698,03

27 385,54

45,57

70,00

17,72

249,24

410,00

98,42

262,18

55,12

55,00

149,50

38,00

1 450,75

60,02

203,s8

288,00

43,70

23,05

1 05,65

724,00

2174,75

29 560,29

15,19

35,00

17,72

B3,OB

205,00

32,81

131 ,09

18,37

27,50

2,99

0,76

72

73

74

1E

76

77

M46 - 202Zenne pr6ce pri ext. montazach

946 4600s0703

946 460080001

946 460200243

946 460420021

946 460490012

946 460560243

Jama pre stoZiar VO do 2 m3, rucne, zemina tr.3

Betonov! zdklad z prosteho betdnu do zeminy

Kablove ryhy Sirky 50, hibky 60 [cm], zemina tr.3

Zriadenie kabloveho l02ka 65/5 cm, pieskom

Zakrytie kablov v!,stra2nou foliou PVC Sirky 33cm

Zasyp ryhy Sirky 50, hibky 60 [cm], zemina tr.3

M46 - 202 Zemne prace pri ext. mont62ach spolu:

PRACE A DODAVKY lV spolu:

Za rozpodet celkom

42,75

145,00

5,76

0,87

0,46

2,11

Strana 3

Popis poloZky, stavebn6ho dielu, remesla,
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