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ZMLUVA O DIELO  
na vykonanie stavebných prác : 

Stavebné úpravy budovy hasi čskej zbrojnice a garáže 
 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
 

Čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY  

 
1. Objednávate ľ                                  : Obec Hradište p od Vrátnom, č.80, 
          906 12  Hradište pod Vrátnom                                                       
zastúpený            : Ing. Lukáš Piroha – starosta obce 
Bankové spojenie        : Prima banka Slovensko 
číslo účtu        : SK22 5600 0000 0046 3810 1001 
IČO         : 00 309 559  
DIČ        : 2021086738 
číslo telefónu       : 0908 / 792 498  
e-mail        : pirohalukas@hradistepodvratnom.sk  
  
 
2. Zhotovite ľ             : BRANO s.r.o., 038 35 Valča 356   
zastúpený        : Branislav Žila 
Bankové spojenie       : Vúb a.s. 
číslo účtu        :SK24 0200 0000 0032 7321 4657 
IČO         :47580330 
DIČ         :2024006974 
číslo telefónu       : 0948 771 889 
E-mail        : brano.zila@gmail.com 

 
 

 
Čl. II.  

      PREDMET  ZMLUVY 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo „Stavebné úpravy budovy 
hasičskej zbrojnice a garáže“  v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa 
uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 30.11.2018. 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ZoD).  

2.3. Predmetom zmluvy je výmena podláh v budove hasi čskej zbrojnice a v garáži, úprava 
dispozície interiéru zbrojnice, úprava elektroinšta lácie garáže, vnútorné omietky 
garáže, zhotovenie fasády budovy hasi čskej zbrojnice v obci Hradište pod Vrátnom, 
č.81, 906 12 Hradište pod Vrátnom.  

2.4. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, resp. 
výkaze výmer. 

 
2.5. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona  č. 

330/1996 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien doplnené zákonom č. 158/2001 Z. z., 
nariadením vlády č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, je nutné sa riadiť nariadením vlády SR 
č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.  
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Čl. III. 
KVALITA  PREDMETU  DIELA  

3.1.      Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho 
riadnemu užívaniu.  

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné 
strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak. 

3.3.      Zhotoviteľ, realizujúci zmluvne dohodnuté práce, je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 
prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi: 

    a)   stavebný denník, 
 b)   zápis o odovzdaní a prevzatí diela, 

              c)   atesty, certifikáty, doklady o preukázaní zhody použitých materiálov a výrobkov, 
              d)   fotodokumentáciu priebehu opravy .   

 V opačnom prípade má dielo vady.  
 

Čl. IV. 
CENA DIELA  

4.1. Objednávateľ bude financovať  cenu diela dohodnutú v tomto článku zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR  v rámci výzvy č.VI Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru 2018 a rozpočtových prostriedkov obce. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách , v znení neskorších predpisov  vo výške: 31153,30 eur      
(s DPH) 

             slovom: Tridsaťjedentisíc stopaťdesiattrie eur 30 centov,  
                                          

Cena diela spolu bez DPH :                                                      25 961,08€                                                               

20% DPH  :                                                                                  5192,22 €     
                                                            
Cena diela celkom s DPH :                                                        31153,30 €                                                               
 

4.3. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 
uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy – Výkaz výmer. 

4.4. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené 
práce a dodávky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo k 
prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania. Cena zohľadňuje akékoľvek naviac práce 
a prestoje, zvýšené náklady, či prenájom vybavenia, zariadení alebo pracovnej sily súvisiace 
s omeškaním dokončenia a odovzdania diela, ako aj súvisiace s nedostatočnou obhliadkou 
miesta vykonania diela, nedostatočnou kontrolou výkazu výmer zo strany zhotoviteľa, 
nedostatočným zameraním a vyhodnotením potrebných prác, najmä ak tieto nie sú súčasťou 
výkazu výmer. Takéto naviac práce nie sú dôvodom na zvýšenie ceny diela.   

4.5. Ako podklady pre ocenenie diela,  z ktorých je zrejmý kvantitatívny i kvalitatívny, 
konštrukčný, materiálový i technologický rozsah prác, dodávok a ich charakteristika a 
s ktorými bol zhotoviteľ v plnej miere oboznámený, boli predložené: 

 - výzva na predloženie cenovej ponuky,  
 - výkaz výmer.  

4.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 
zabudovania známe, že je nevhodný, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu 
materiálov, výrobkov či zariadení za objednávateľa môže potvrdiť jedine objednávateľ diela 
v zastúpení starostom Ing. Lukášom Pirohom a to písomne  - buď listom alebo zápisom do 
SD.  

 

Čl. V. 
ČAS PLNENIA  

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo  
 „Stavebné úpravy budovy hasi čskej zbrojnice a garáže“   v lehote: 



3 
 

           - začatie stavby:  deň nasledujúci po dni prevzatia staveniska 

- ukon čenie:     do  31.05.2019 

5.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania 
plnenia podľa odseku 5.1. a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka. 

5.3. V prípade, že zhotoviteľ neinformuje objednávateľa o objektívnych dôvodoch omeškania 
podľa odseku 5.2., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné 
porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od  zmluvy, resp. žiadať náhradu 
škody za omeškanie.  

5.4. Dodržanie termínu podľa odseku 5.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 
objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu 
vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie 
ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. 

 5.5. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa odseku 5.1., má objednávateľ 
právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí 
zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom 
bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.  

 

Čl. VI.  
PLATOBNÉ  PODMIENKY 

6.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí poskytovate ľ dotácie, resp. objednávate ľ na základe 
faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi v troch vyhotoveniach a ktorá musí spĺňať 
všetky náležitosti daňového dokladu. Na faktúre musí zhotoviteľ uvádzať aj názov zákazky. 

6.2. Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru až po protokolárnom odovzdaní diela a jeho prevzatí 
objednávateľom bez vád a nedorobkov.  

6.3. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie faktúry so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry v 
prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a 
formálne nedostatky, resp. nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na 
doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

6.4.      Faktúra bude predložená v troch vyhotoveniach vrátane príloh. Faktúra bude obsahovať tieto 
údaje: 
a) názov zákazky, 
b) obchodné meno a sídlo objednávateľa, 
c) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, 
d) číslo zmluvy, 
e) číslo faktúry a označenie druhu faktúry, 
f) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, 
g) deň zdaniteľného plnenia, 
h) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
j) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma   v   
 eurách,  

k) meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
l) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

6.5.       Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr: 
 Obec Hradište pod Vrátnom 
 č. 80 
  906 12  Hradište pod Vrátnom 
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Čl. VII.  
PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA  

7.1. Odovzdanie staveniska  

7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko  najneskôr do 10 pracovných 
dní po doručení písomného oznámenia o nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie 
medzi objednávateľom a Ministerstvom vnútra SR. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné 
strany  zápisom v stavebnom denníku. 

7.1.2. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zástupca objednávateľa určí odberné miesta 
elektrickej energie a vody, ak  to zhotoviteľ pre realizáciu diela bude vyžadovať. . 

7.1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy.  

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávate ľa  

7.2.1. Je povinný sledovať  obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť 
každých sedem pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  

7.2.2. Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že 
zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ 
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám 
objednávateľa,  považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

7.2.3. Je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác stavby i dodržiavanie všeobecných 
pravidiel bezpečnosti práce.  

 
7.3. Povinnosti zhotovite ľa  

7.3.1. Je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 
rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v zákone č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a predkladať  stavebný  denník na požiadanie.  

7.3.2. Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce 
sa diela.  

7.3.3. Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť 
do siedmich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  

7.3.4. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 O.Z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú 
povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na 
vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
spôsobilosti. 

7.3.5. Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 
navrhnúť objednávateľovi zmenu realizácie diela. 

7.3.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela 
objednávateľovi. 

7.3.7. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 
priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je 
oprávnený.  

7.3.8. Zhotoviteľ zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady, nebezpečné 
a kontaminované odpady nevynímajúc. 

7.3.9. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu 
zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa, ktorí majú 
príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované 
práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov 
BOZP a dodržiavania počas výstavby. 

7.3.10. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a 
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obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v 
súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i doporučenosť všetkých 
slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. 
Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní 
zhody výrobkov platný pre Slovenskú republiku. 

7.3.11. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu 
predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na 
mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich prípadných 
subdodávateľov. 

7.3.12. Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy..  

7.3.13. Zhotoviteľ je povinný si zrealizovať fotodokumentáciu počas výstavby diela odovzdá 
zástupcovi objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím diela. 

7.3.14. Zhotoviteľ strpí výkon kontroly(auditu) overovania súvisiaceho s dodávanými prácami, 
tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie zo 
štátneho rozpočtu na to oprávnenými osobami a poskytne im všetku súčinnosť. 

 

Čl. VIII.  
ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA  

8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na 
základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy 
alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, 
musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. 
Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne 
doporučeným listom najmenej 5 dní vopred. 

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ  doklady podľa odseku 3.3. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, dielo odovzdať vyčistené od zvyšných 
materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 

8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 
zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

  
Čl. IX.  

SANKCIE  

9.1.     Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela podľa 
odseku 4.2. za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas. 

9.2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 70,- EUR za každý deň omeškania 
s odstránením vád v termíne podľa odseku 8.4. tejto zmluvy. 

 
   

Čl. X.  
 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU  

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

10.2.    Dielo má vady ak:  
a)   nie je dodané v požadovanej kvalite, 
b)   vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa zadania, 

             c)   sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa odseku 8.2. 
 

10.3. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela,  zhotoviteľ 
zodpovedá počas záručnej doby na dielo,  od odovzdania diela objednávateľovi (OZ § 562, 
ods.2, písm. c). 

10.4. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Záručná lehota začína 
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plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy 
objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý 
na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej 
životnosti.  

10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, 

             e-mailom  alebo listovou zásielkou.  

10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 3 dní od prijatia písomnej 
reklamácie podľa odseku 10.6. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku 
dohodnú zmluvné strany písomne.  

10.8. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu 
diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny, zníženie parametrov a kvality, 
považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z 
dohodnutej ceny diela vo výške 10%. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody.  

 

Čl. XI. 
  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v 
zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana 
od zmluvy odstúpiť. 

11.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej 
zmluvnej strane.  

Čl. XII. 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

12.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

12.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné 
strany len formou písomných dodatkov.  

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 Výkaz výmer. 

12.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú 
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

12.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva  zhotoviteľ.  

12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Obce Hradište pod 
Vrátnom, ktorým je internetová stránka Obce Hradište pod Vrátnom. 

12.7. Zmluva bola zverejnená dňa 31.1.2019.  
 
 

Za objednávateľa :                                                                   Za zhotoviteľa : 
 
 V Hradišti pod Vrátnom, dňa 31.1.2019                          Vo Valči  dňa 20.1.2019 
                                                                                          
                          
 
 
 
 
 

Ing. Lukáš Piroha                       Branislav Žila 
starosta obce                        konateľ 



Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba : Stavebné úpravy budovy Hasičskej zbrojnice, Hradište pod Vrátnom, p.č. 680/3, okr. Senica Miesto: Hradište pod Vrátnom Rozpočet:

 Objekt : Hasičská zbrojnica  JKSO :  Spracoval:

 Dňa: 15.03.2018 Zmluva č.:

 Odberateľ: Obec Hradište pod Vrátnom IČO: DIČ: IČ DPH: 

 Dodávateľ: BRANO s.r.o. IČO: 47580330 DIČ: 2024006974 IČ DPH: SK2024006974

 Projektant: ing. Stanislav Sýkora IČO: DIČ: IČ DPH: 

1 M3 OP 31 153 1 M2 UP 31 153 0

1 M2 ZP 31 153 1 M 31 153 0

A  ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B C

1  HSV: 0,00 6  Práce nadčas 0,00 11  Zariadenie staveniska 0,00% 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00 12  Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00 13  Sťažené podmienky 0,00% 0,00

4  iné: 0,00 0,00 0,00 9  0,00 14  0,00% 0,00

5  Súčet: 0,00 0,00 0,00 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D

dátum: podpis: BRANO s.r.o. 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

pečiatka: dátum: 20.1.2019 17  Inžinierska činnosť 0,00

18  Projektové práce 0,00

podpis: 19  0,00

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

E

dátum:31.01.2019 podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 25 961,08

pečiatka: 22  DPH   20% z: 25 961,08 5 192,22

23  DPH    0% z: 0,00 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 31 153,30
F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ Celkové náklady

IN - Individuálne náklady NUS - náklady umiestnenia stavby

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ ON - ostatné náklady



Odberateľ: Obec Hradište pod Vrátnom

Projektant: ing. Stanislav Sýkora

Dodávateľ: BRANO, s.r.o.

Stavba : Stavebné úpravy budovy Hasičskej zbrojnice, Hradište pod Vrátnom, p.č. 680/3, okr. Senica

Objekt : Hasičská zbrojnica

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

    1 001 122211101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 ručne 7,472 m3 14,85 110,96

    2 272 132211101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne 0,503 m3 22,52 11,33

    3 001 162201201 Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 7,975 m3 5,17 41,23

    4 272 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 7,975 m3 6,05 48,25

    5 272 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 159,500 m3 0,44 70,18

    6 001 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 7,975 m3 6,14 48,97

    7 272 171201201 Uloženie sypaniny na skládku 7,975 m3 0,65 5,18

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 336,10 0,00

0,00

2 - ZÁKLADY 0,00

    8 001 215901101 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 47,700 m2 0,41 19,56

    9 011 274313511 Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) 0,503 m3 96,25 48,41

2 - ZÁKLADY spolu : 67,97 0,00

0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

   10 012 317121101 Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm 1,000 kus 5,50 5,50

   11 MAT 593406520 Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1000x120x65mm 1,000 kus 10,07 10,07

   12 011 342274903 Priečky z tvárnic pórobetónových Ytong P2-500 hr. 150 mm 7,950 m2 21,19 168,46

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 184,03 0,00

0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00

   13 011 611465115 Príprava podkl.BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vnút. stropov, 
zvýš.priľna. náteru

46,700 m2 1,43 66,78

   14 011 611465136 Vnútorná omietka stropov BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné 
nanášanie,jadrová hr.1,5 cm

46,700 m2 7,63 356,32

   15 011 611465138 Vnútorná omietka stropov BAUMIT,váp.biela,jemná štuk.,strojne, 
nanáš.ručne hr.4 mm

46,700 m2 2,98 139,17

   16 014 612401191 Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2 - ÚK, plyn 6,000 kus 2,40 14,40

   17 014 612403393 Zaplnenie rýh v stenách maltou š. do 10 cm 18,000 m 3,11 55,98

   18 011 612465115 Príprava podkl.BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, 
zvýš.priľna. náteru

84,320 m2 1,24 104,56

   19 011 612465136 Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné 
nanášanie,jadrová hr.1,5 cm

84,320 m2 7,37 621,44

   20 011 612465138 Vnútorná omietka stien BAUMIT,váp.biela,jemná štuk.,strojne, 
nanáš.ručne hr.4 mm

84,320 m2 2,79 235,25

   21 011 612473186 Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí 28,800 m 3,08 88,70

   22 011 612481119 Potiahnutie vnút. stien sklotextilnou mriežkou po oškrabaní 68,420 m2 4,26 291,47

   23 011 620991121 Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia 25,680 m2 0,96 24,65

   24 011 622464224 Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a 
ryhovaná 2 mm

228,500 m2 9,36 2 138,76



Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

   25 011 622466116 Príprava podkladu vonk. stien univerzálny základ - penetrácia 228,500 m2 1,09 249,07

   26 011 625251307 Kontaktný zateplov. systém stien hr. 100 mm - štandart riešenie 
bez povrchovej tenkovrstvej omietky / EPS-F /

147,100 m2 16,34 2 403,61

   27 011 625251323 Kontaktný zateplov. systém ostenia hr. 30 mm - štandart riešenie 
bez povrchovej tenkovrstvej omietky / EPS-F /

60,500 m2 13,47 814,94

   28 011 625251385 Kontaktný zateplov. systém stien hr. 80 mm - riešenie pre sokel 
bez povrch tenkovrst. omietky / XPS /

22,100 m2 23,66 522,89

   29 011 625251422 Kontaktný zateplov. systém ostenia hr. 30 mm - riešenie pre sokel 
bez povrch tenkovrst. omietky / XPS /

0,440 m2 14,79 6,51

   30 011 625251611 Kontaktný zateplov. systém z minerálnej vlny hr. 100 mm bez 
povrch tenkovrst. omietky - strop v garáži

46,700 m2 22,00 1 027,40

   31 011 631313611 Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm - poter 4,770 m3 113,03 539,15

   32 011 631315611 Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm 7,155 m3 110,38 789,77

   33 011 631362021 Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari 0,313 t 1 156,75 362,06

   34 011 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho 4,670 m3 38,41 179,37

   35 253 632481713 Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti Sp 3,5x3,5 47,700 m2 2,26 107,80

   36 011 642942611 Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou 1,000 kus 16,45 16,45

   37 MAT 553300740 Zárubňa oceľová CgU 70x197x10 cm 1,000 kus 22,50 22,50

   38 011 648991111 Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm 
montážnou penou

4,800 m 2,35 11,28

   39 MAT 6119A0201 Parapeta vnútorná komôrková plastová s nosom šír.200 mm biela 4,800 m 5,47 26,26

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : 11 319,75 0,00

0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00

   40 221 919735121 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 5 cm 6,700 m 6,52 43,68

   41 272 919735123 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 
cm

6,700 m 15,89 106,46

   42 003 941941031 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m 192,000 m2 1,82 349,44

   43 003 941941191 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -
1031

192,000 m2 1,63 312,96

   44 003 941941831 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 
m

192,000 m2 1,02 195,84

   45 003 941955001 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 112,000 m2 1,89 211,68

   46 011 953945107 Profil soklový hliníkový Sl 10 44,000 m 5,72 251,68

   47 011 953945112 Profil okenný,dverový dilatačný 60,900 m 3,18 193,66

   48 011 953945114 Profil rohový zvislý 36,000 m 2,01 72,36

   49 013 965043441 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 7,126 m3 60,04 427,85

   50 013 965044121 Búranie cem. poteru s rabic. pletivom hr. 4 cm 47,700 m2 7,42 353,93

   51 013 966054121 Vybúranie časti ríms zo železobet. vyložených do 50 cm 3,800 m 8,74 33,21

   52 013 968071137 Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2 2,000 kus 2,67 5,34

   53 013 968072559 Vybúranie kov. vrát nad 5 m2 8,380 m2 2,63 22,04

   54 013 968081112 Vyvesenie alebo zavesenie plast. krídiel okien do 1,5 m2 8,000 kus 0,57 4,56

   55 013 968082354 Vybúranie plast. okenných rámov do 1 m2 2,880 m2 13,62 39,23

   56 013 971033141 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 6,000 kus 1,63 9,78

   57 013 974031143 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm 18,000 m 2,93 52,74

   58 013 975043121 Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zať. do 1000 kg/m 5,000 m 15,36 76,80

   59 013 976063321 Vybúranie drevených vnút. parapetov 4,800 m 1,56 7,49

   60 013 978013191 Otlčenie vnút. omietok ostenia váp. vápenocem. do 100 % 3,240 m2 2,00 6,48



Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

   61 013 978015391 Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 100 % 4,760 m2 2,00 9,52

   62 013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 22,094 t 8,70 192,22

   63 013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 662,820 t 0,28 185,59

   64 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 22,094 t 7,28 160,84

   65 013 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 
"O"-ostatný odpad

22,094 t 14,66 323,90

   66 272 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 7,975 m3 9,45 75,36

   67 014 999281111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 35,260 t 16,78 591,66

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 4 316,30 0,00

0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 16 224,15 0,00

0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

71 - IZOLÁCIE 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

   68 711 711111001 Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. 
penetr.

47,700 m2 0,20 9,54

   69 MAT 111631500 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 0,015 t 1 436,66 21,55

   70 711 711141559 Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. 47,700 m2 2,25 107,33

   71 MAT 628322810 Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 54,860 m2 2,60 142,64

   72 711 998711201 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 2,811 % 2,60 7,31

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : 288,37 0,00

0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

   73 713 713111123 Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie na trne 30,200 m2 2,22 67,04

   74 MAT 6315A0106 Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.100 mm 31,710 m2 3,00 95,13

   75 713 713191120 Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 
fólia

47,700 m2 1,49 71,07

   76 713 713191410 Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a 
pod./ hr 0,1m

30,200 m2 2,28 68,86

   77 713 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 3,021 % 1,40 4,23

713 - Izolácie tepelné spolu : 306,33 0,00

0,00

71 - IZOLÁCIE spolu : 594,70 0,00

0,00

76 - KONŠTRUKCIE 0,00

763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00

   78 763 763135015 Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana A viditel.konstr 
Casoforte

30,200 m2 25,40 767,08

   79 763 763197101 Akryl tmel, styk stena - Thermatex 23,300 m 0,94 21,90

   80 763 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m 7,890 % 6,00 47,34

763 - Konštrukcie  - drevostavby spolu : 836,32 0,00

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

   81 764 764211301 PZ pl. farb. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm do 30 st. 8,300 m2 16,44 136,45

   82 764 764223312 PZ pl. farb. odkvapov s lepenk. krytinou rš 170 24,000 m 5,14 123,36

   83 764 764252303 PZ pl. farb. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330 24,000 m 13,07 313,68

   84 764 764259211 PZ pl. farb. žľaby kotlík konický d do 150 2,000 kus 11,88 23,76

   85 764 764311821 Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. -25m2 8,300 m2 1,06 8,80

   86 764 764323820 Klamp. demontáž odkvapov lep. kryt. rš 250 24,000 m 0,63 15,12

   87 764 764352810 Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST 24,000 m 0,63 15,12



Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

   88 764 764410345 Oplechovanie vonk. parapetov AL hr. 2 mm s PVC koncovkami rš 
280 mm montážnou penou, biely

11,650 m 16,98 197,82

   89 764 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 11,650 m 0,82 9,55

   90 764 764421876 Klamp. demont. ríms rš 400 3,800 m 0,76 2,89

   91 764 764430840 Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 36,000 m 0,93 33,48

   92 764 764454801 Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 9,000 m 0,51 4,59

   93 764 764530340 PZ pl. farb. oplechovanie múrov atiky rš 500 36,000 m 15,23 548,28

   94 764 764554302 PZ pl. farb. rúry odpadové kruhové d-100 9,000 m 13,42 120,78

   95 764 998764201 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 6 m 15,537 % 1,60 24,86

764 - Konštrukcie klampiarske spolu : 1 578,54 0,00

0,00

766 - Konštrukcie stolárske 0,00

   96 766 766661110 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m 1,000 kus 16,65 16,65

   97 MAT 611601580 Dvere vnútorné hladké plné 70x197 Prefa + kovanie 1,000 kus 80,45 80,45

   98 766 998766201 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m 0,971 % 0,60 0,58

766 - Konštrukcie stolárske spolu : 97,68 0,00

0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00

   99 767 767631101 Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm 8,000 kus 25,43 203,44

  100 MAT 611430000 Okno plastové Aluplast 1-krídlové 600x600 mm, OS, biele 8,000 kus 41,06 328,48

  101 767 767631241 Montáž okien plastových prekrytím polyuretánovej montážnej peny 
interier a exterier páskou - príplatok k montáži

19,200 m 3,09 59,33

  102 767 998767201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 
do 6 m

5,912 % 0,80 4,73

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 595,98 0,00

0,00

76 - KONŠTRUKCIE spolu : 3 108,52 0,00

0,00

77 - PODLAHY 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00

  103 771 771444113 Montáž soklov hutn.rovných do flexib.lep.do 12cm 47,300 m 3,09 146,16

  104 771 771575109 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu 53,250 m2 11,44 609,18

  105 MAT 585821440 Tmel Flexkleber 285,000 kg 0,37 105,45

  106 MAT 597744840 Dlažba keramická Gress 300x300 mm; 1A vrát. špárovacej hmoty 64,000 m2 25,00 1 600,00

  107 771 771597131 Penetrácia podlahy pod keram. dlažbu Murexin Supergrund D4 54,000 m2 2,07 111,78

  108 771 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m 27,242 % 3,40 92,62

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických spolu : 2 816,87 0,00

0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

  109 775 776511820 Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou 48,000 m2 1,62 77,76

  110 775 776511841 Odstránenie lepidla a podložky 48,000 m2 1,92 92,16

  111 775 998776201 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m 1,699 % 0,35 0,59

776 - Podlahy povlakové spolu : 170,51 0,00

0,00

777 - Podlahy zo syntetických hmôt 0,00

  112 773 777510013 Penetrácia, adhézny mostík betón. podkladu podlahy z epoxid. 
samonivelizačnej stierky Sika Level 30

46,700 m2 1,34 62,58

  113 773 777510141 D+M, podlahy z epoxid. samonivelizačnej stierky Sika Level 30 hr. 
4 mm

46,700 m2 15,00 700,50

  114 773 777615131 Penetrácia, adhézny mostík náteru betónovej podlahy epoxid. 
jednonás. Sika Floor 264

46,700 m2 1,17 54,64



Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

  115 773 777615138 D+M, náter betónovej podlahy epoxid. Sika Floor 264 vrát. kremič. 
piesku

46,700 m2 19,00 887,30

  116 773 777791411 Penetrácia, adhézny mostík epoxidový dilatačných špár podlahy 19,300 m 1,20 23,16

  117 773 777791432 Vyplnenie dilatačných špár podlahy epoxidovou plastmaltou s 
kremíkom

19,300 m 12,00 231,60

  118 773 998777201 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m 20,163 % 1,40 28,23

777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu : 2 044,54 0,00

0,00

77 - PODLAHY spolu : 5 031,92 0,00

0,00

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00

783 - Nátery 0,00

  119 783 783225330 Nátery kov. zárubní 1-krídl. syntet. základné + dvojnás.+1x email s 
odmastením

1,000 kus 14,72 14,72

  120 783 783424340 Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. 20,000 m 1,47 29,40

  121 783 783424740 Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné 20,000 m 0,37 7,40

783 - Nátery spolu : 51,52 0,00

0,00

784 - Maľby 0,00

  122 784 784411301 Penetrácia 1-nás. s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m 313,000 m2 0,58 181,54

  123 784 784452271 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 313,000 m2 1,50 469,50

784 - Maľby spolu : 682,34

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 733,86

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 9 469,00

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

  124 921 210110001 Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 8,000 kus 2,50 20,00

  125 MAT 345302210 Spínač nástenný IP 20 rad.1 8,000 kus 4,94 39,52

  126 921 210111022 Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná 5,000 kus 3,98 19,90

  127 MAT 34520V010 Zásuvka 1-nás. IP44 nástenná 5,000 kus 5,14 25,70

  128 921 210200801 Demontáž svietidlo žiarovkové IP20 2,000 kus 6,00 12,00

  129 921 210201022 Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W 6,000 kus 6,09 36,54

  130 MAT 5413A9611 Svietidlo stropné žiarivkové 2x36 W IP20 EVG 6,000 kus 40,00 240,00

  131 921 210201121 Trubica svietidlo žiarivkové 12,000 kus 0,49 5,88

  132 MAT 404T70220 Trubica 36 W 12,000 kus 1,55 18,60

  133 921 210800155 D+M, kábel 750V CYKY 3x1,5 - kompletáž, úprava káblov, 
zapojenie svietidiel

6,000 kus 14,30 85,80

  134 921 213280050 PPV (pomocný materiál, stratné) 3,487 % 4,42 15,41

  135 921 213280060 PPV (pomocné a podružné výkony) 2,420 % 5,30 12,83

  136 921 213280090 Dopravné a obstarávacie náklady 3,487 % 5,30 18,48

  137 921 213291000 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 3,000 hod 20,00 60,00

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom : 25 961,08


