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ZMLUVA  O DIELO Č 68/2018/2 

 
uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“)  

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 

Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.  

   Obec Vrakúň 

Sídlo:   Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň 

IČO:    00305821   

DIČ:              2021139835 

IBAN:   SK59 0200 0000 0009 2262 6122 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Štefan Fazekas, starosta obce  

 

 

(ďalej len “Objednávateľ ”) 

a 

 

 

2.    

  BALA, a.s. 

Sídlo:   Veľká Budafa 66, 930 34 Holice 

IČO:    36228427 

DIČ   2020196596 

IČDPH:  SK2020196596 

IBAN:   SK72 0200 0000 0026 7270 4253 

   SK26 0200 0000 0012 7079 0756 

   SK86 0900 0000 0001 9224 4404 

   SK52 0900 0000 0050 6205 2319 

Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva 

 

Ručiteľ   

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Németh 

Trvalý pobyt:  Pomlejská 1172/6, 931 01 Šamorín 

Rodné číslo:  650920/6264 

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Nagy 

Trvalý pobyt:  Ňárad 259, 930 06 

Rodné číslo:  690702/6467 

Meno a priezvisko: Árpád Benyák 

Trvalý pobyt:  Pentelská ulica 4/305, 930 13 Horné Mýto 

Rodné číslo:               550101/6620  

 

  

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná 

strana“. 
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Článok II.  

PREAMBULA 

 

2.1  Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej  

len „Projekt“) sú financované z vlastných zdrojov a z Európskych fondov - OPKZP-PO4-

SC431-2017-19. 

 

Článok III.  

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „Zvyšovanie energetickej 

účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň“. Predmet dodávky je špecifikovaný  

v  Prílohe č. 1.  tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú  súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“). 

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v  tejto Zmluve, a to najmä: 

3.2.1 podľa projektovej dokumentácie 

3.2.2 podľa časového harmonogramu; 

3.2.3 podľa oceneného výkazu výmer; 

 

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, 

a že disponuje  takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu 

potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade 

s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do 

nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, 

resp. Diela vzniknúť. 

 

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 

pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú 

poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 

Článok IV.  

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu 

používaniu. 

 

4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie 

a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný 

prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, 

o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré 

spĺňajú  podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 

na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na 

použitie v zdravotníckom zariadení.  

 

4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 

tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu 

výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.  
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4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 

ocenenie realizácie kompletného Diela. 

 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 

s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 

stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Článok V.  

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: 

 

 Spolu bez  DPH                  297 610,72 - EUR 

      DPH 20%                              59 522,14 - EUR 

 

    Spolu                                   357 132,86 - EUR  

 

 Slovom       tristopäťdesiatsedemtisícstotridsaťdva EUR 86/100.        

 

(ďalej len „cena za Dielo“) 

 

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 

5.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pred podpisom  tejto Zmluvy na základe 

vyzvania Objednávateľom 

 

a. vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť 

bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania 

bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo, 

alebo  

b. zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny za Dielo  

 

a to ako výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo a garančnú zábezpeku vo výške 5 

% z Ceny za Dielo. Nezloženie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky bude považované 

za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Výkonová záruka vo výške 5 % 

bude vystavená do odovzdania diela a garančná zábezpeka ako zádržné vo výške 5 % bude 

vystavená počas záručnej doby – podľa všeobecných podmienok bánk. 

 

5.2 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách 

stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní 

časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5% z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na 

základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád 

a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady 

neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany 

sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia 

vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade 

započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky 

Objednávateľa s titulu odstránenia vád.  

 

5.3 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas 

neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné 
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strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ 

jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi 

vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo znížená 

o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne 

požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby. 

 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli 

zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda 

Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet. 

 

5.5 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 

predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

 

5.6 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne 

uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť 

výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

5.7 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu 

definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších 

nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, 

lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, 

poistného,  vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe 

a priľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na 

vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.   

 

5.8 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za  Dielo, resp. 

jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so  Zmluvou.  

 

5.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť 

obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v  Prílohe č.1 tejto Zmluvy. 

 

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po odovzdaní 

a prevzatí dokončenej stavby. Faktúru vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného 

Diela, t. j. po odovzdaní poslednej časti Diela. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy 

dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie 

Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva 

originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť 

v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

 

5.11 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína 

plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená 

Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

5.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj 

údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

a) číslo Zmluvy, 

b) termín splatnosti faktúry, 

c) forma úhrady,  

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 
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f)    prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác  za fakturované obdobie 

s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena  

g)  súpis vykonaných prác. 

 

       V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 

Objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný 

faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu 

opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ 

v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť 

odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.11 tohto článku  Zmluvy. 

 

5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 

odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných 

zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného 

príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných 

zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V 

prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady 

Zhotoviteľa. 

 

Článok VI. 

ČAS PLNENIA 

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý 

bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude 

tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie 

harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. 

 

6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym 

a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) 

dohodnutým v tejto Zmluve.  

 

6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov 

nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, 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. 

 

6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, 

výbuch, útok), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od 

jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by 

Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy 

Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania 

Diela  zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený 

prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor 

Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

 

6.5 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 

predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie 

termínu dokončenia Diela.  Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného 

odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. 

oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných 

záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na 
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iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy 

došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné 

úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

 

6.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 

alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 

dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

 

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 

vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za 

dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch 

vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela. 

 

6.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo 

tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.  

 

6.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V 

prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia 

Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia 

zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na 

doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody 

alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za 

všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela. 

 

 

Článok VII. 

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  

 

7.1  Miesto plnenia predmetu Zmluvy: viď Príloha č. 2. 

 

 

Článok VIII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY 

 

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 

realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo 

žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy 

a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne 

Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ 

právo odstúpiť od Zmluvy. 

 

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát mesačne a pred 

plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný 

dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu 

vopred dohodnutého Zmluvnými stranami. 

 

c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1. 

 

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa 
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a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 

predmetu Zmluvy. 

 

b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom 

subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ nesmie zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy,  je  

povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena 

subdodávateľa nastať, oznámiť  Objednávateľovi zmenu subdodávateľ Zhotoviteľa a v 

tomto oznámení uviesť min. nasledovné:  

 

• podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh 

na zmenu,  

• navrhovaného subdodávateľa,  

• predmety subdodávok,  

• doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa 

podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 

 

c) Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu 

vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na 

živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená 

prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná 

zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy; 

 

d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo 

subdodávatelia alebo ich zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v celom 

priestore Objednávateľa; 

 

e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby  jeho zamestnanci, pracovníci alebo 

subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania 

alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich 

vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za závažné porušenie Zmluvy; 

 

f) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

 

g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho 

subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny; 

 

h) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že 

vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto 

vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť 

Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené; 

 

i) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov a vyhláškou  Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
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súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností a ďalšími osobitnými predpismi;  

 

j) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre 

svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, 

 

k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len 

zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný 

stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, 

kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných 

predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 

l) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, 

pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri 

ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na 

základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú 

spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou; 

 

m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné 

prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou 

osobou; 

 

n) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené 

zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri 

činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti 

vykonáva; 

 

o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti 

ochrany pred požiarmi vydanými Objednávateľom, najmä požiarnymi poplachovými 

smernicami a požiarnym evakuačným plánom; 

 

p) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 

dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto 

Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne 

odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak 

sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má 

predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany 

dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich 

odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

 

q) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou 

predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 

zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné 

náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii 

prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých 

priestorov.  

 

8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v bode 5.11 

tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí 

a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela. 

 

 

Článok X. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po 

riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom 

rozsahu. 

 

10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po častiach podľa časového harmonogramu dokončenia 

jednotlivých oddelení, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom 

v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie 

minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín 

odovzdania časti Diela. 

 

10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového 

harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, 

ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami 

Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela.  

10.3.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa 

odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov 

tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.  

10.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ 

Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis 

dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.  

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 

odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä: 

a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka, 

b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez 

závad, 

c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne 

knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, 

d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. 

certifikáty, 

e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 

f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa 

stali neprístupnými, 

g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, 

h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie 

a jedenkrát v CD/DVD formáte, 

i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela. 

 

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov 

uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za 

riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť 

prevzatie Diela.  

 

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, 

nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa 
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nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté 

Dielo alebo jeho časť neprevziať.  

 

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň 

podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

 

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je 

odovzdaním Diela dotknutá. 

 

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, 

resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované 

prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou 

formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred 

termínom konania prehliadky. 

 

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

 

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 

a. Kompletný stavebný denník; 

b. Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela. 

 

 

Článok XI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade 

s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy 

v súlade s projektovou dokumentáciou a slovenskými technickými normami alebo 

európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť 

zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne päť rokov, s výnimkou prác a materiálov, na 

ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.  

 

11.3   Plnenie má vady ak: 

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite, 

b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 

 

11.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 

Obchodného zákonníka. 

 

11.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej 

zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať 

vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej oznámenia, 

ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto Zmluvy. 

V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do 

troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na 

znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú 

Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných 

dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom 
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alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu 

Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

 

11.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa 

Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke 

spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, 

v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy 

oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky 

reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do 

priestorov Objednávateľa. 

 

11.6 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela 

bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu 

posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, 

resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na 

odstránenie vád doručením reklamácie. 

 

11.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú 

za  konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie 

diela  sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 

Obchodného zákonníka. 

 

11.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 

odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

 

11.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 

musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

 

11.10  Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú  vady 

diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

 

11.11  Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 

všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, 

bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 

nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

 

11.12  Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej 

dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto 

Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo 

poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov 

a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác 

a činností svojich prípadných subdodávateľov. 

 

11.13  Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 

reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami. 

 

11.14  Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 

a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej 

prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek 

zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  
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11.15  Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 

pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto 

pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť 

vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou. 

 

 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 

jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 

 

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá 

bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 

náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 

Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené. 

 

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 

Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

 

 

Článok XIII. 

ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 

 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ  

oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný 

tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:  

 

13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti  zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

13.1.2 Za nedodržanie časových míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny 

za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

13.1.3 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom 

a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 

dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň 

omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.  

13.1.4 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne 

podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo 

za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

13.1.5 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 

vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, 

podľa bodu 8.2 písmeno d) a e) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú 

pokutu vo výške 200,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto 

nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

13.1.6 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 

individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé 

jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

13.1.7 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo 

bodu 8.2.c)  a bodu 8.2. d)  sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

a Objednávateľ má právo: 

- odstúpiť od Zmluvy  



mailto:nagyj@bala.sk
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14.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 

ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 

sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až 

v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. 

 

14.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 

dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je 

zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. 

 

14.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 

Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 

jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na 

zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

 

14.7 Zhotoviteľ  je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými 

tovarmi, službami a prácami oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť.  

 

 

Článok XV. 

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU  

 

15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných 

strán. 

 

15.2  Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 

spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 

vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy. 

 

15.3   Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného 

porušenia Zmluvy. 

 

15.4   Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy 

súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,; 

b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 

c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; 

d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 

Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo 

vstup Zhotoviteľa do likvidácie;  

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady 

v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady 

v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami, 
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f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému 

harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 

dní, 

g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.1.1 tejto Zmluvy, 

h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy, 

i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy 

 

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť 

bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 

porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, 

nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. 

Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri 

nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude 

považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy. 

 

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

 

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov 

na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 

opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti 

pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objenávateľa 

a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za 

vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

 

15.8   Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa, 

b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, 

ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 

nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia 

od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy. 

 

 

Článok XVI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 

a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

 

16.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po 

splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí 

podpory z programu Kvalita životného prostredia a zverejnením Zmluvy v zmysle zákona. V 

prípade, že zmluva o poskytnutí podpory  nebude uzavretá, má Objednávateľ právo od 

plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo 

Zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním. 
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16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy 

a) Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a  ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz 

výmer 

b) Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

c) Príloha č. 3 – Projektový plán kvality 

d) Príloha č. 4 – Kópia poistnej zmluvy 

 

16.4 Zmluva je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ.  

 

16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 

neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné 

a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť 

neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo 

najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. 

Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 

slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 

 

Vo Vrakúni, dňa  ..................                                V Šamoríne, dňa  ....................                 

 

 

 

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

PaedDr. Štefan Fazekas, starosta obce          Ing. Ladislav Németh 

 Objednávateľ      Predseda predstavenstva 

  Zhotoviteľ 

 

 

 

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

                                                                 Ing. Ladislav Németh – Ručiteľ 

 

 

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

                                                                 Ing. Juraj Nagy – Ručiteľ 

 

 

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

                                                                 Árpád Benyák – Ručiteľ 

 

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a  ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

Príloha č. 3 – Projektový plán kvality 

Príloha č. 4 – Poistná zmluva 
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ: IČO: 00 305 821

Obec Vrakúň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36 228 427

Bala, a.s. IČO DPH: SK2020196596

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

297 610,72
0,00

297 610,72

EUR 357 132,86

20,00% 297 610,72 59 522,14

20,00% 0,00 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň
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Kód:

Stavba:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ: Obec Vrakúň Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

297 610,72 357 132,86

0,00 0,00

266 505,98222 088,32

 

297 610,72 357 132,86

16 246,4613 538,7203
Modernizácia osvetlenia priestorov materskej 

školy

6 260,395 216,9904
Vonkajší systém ochrany bleskom a 

uzemnenie

01 Stavebná časť

68 120,0356 766,6902 Ústredné vykurovanie

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Vrakúň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Bala, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

222 088,32 44 417,66

266 505,98

222 088,32
0,00

222 088,32

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

01 - Stavebná časť

28. 4. 2017

00 305 821

36 228 427

SK2020196596
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: Obec Vrakúň Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    712 - Izolácie striech

    713 - Izolácie tepelné

    762 - Konštrukcie tesárske

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    784 - Dokončovacie práce - maľby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 846,75

19 832,79

0,00

222 088,32

83 954,67

1 063,18

11 412,45

17 528,11

652,02

9 022,91

6 795,82

7 309,26

3 491,38

138 133,65

1 638,30

518,36

4 025,82

182,74

695,61

80 801,70

41 916,11

8 355,01

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

01 - Stavebná časť

28. 4. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

222 088,32
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: Obec Vrakúň Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 132201101 m3 24,885

2 K 132201109 m3 24,885

3 K 132201201 m3 11,341

4 K 132201209 m3 11,341

5 K 162201101 m3 20,806

6 K 162501102 m3 20,806

7 K 162501105 m3 93,627

8 K 171201201 m3 20,806

9 K 171209002 t 37,451

10 K 174101001 m3 15,420

    2 - Zakladanie

11 K 211971121 m2 64,480

12 M 6936651300 m2 65,770

13 K 271573001 m3 2,101

14 K 273321311 m3 2,101

15 K 273351215 m2 2,700

16 K 273351216 m2 2,700

17 K 273361821 t 0,021

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

18 K 346234R11 m 293,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

19 K 430321315 m3 0,391

4 025,82

182,74

Zamurovanie rýh 13,74 4 025,82

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 

20/25
118,36 46,28

Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

dielce
15,25 41,18

Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-

dielce
3,59 9,69

Výstuž základových dosiek z ocele 10505 1 177,05 24,72

Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex 

PP 300
0,98 64,45

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením 

zo štrkopiesku fr.0-32 mm
38,44 80,76

Betón základových dosiek, železový (bez 

výstuže), tr. C 16/20
104,80 220,18

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
13,37 500,72

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
3,28 50,58

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v 

záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 

m

1,20 77,38

518,36

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m 

4,03 83,85

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

0,41 38,39

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,74 15,40

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 14,41 163,42

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

0,84 9,53

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 

do 20m
1,28 26,63

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 23,47 584,05

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 

do 600 mm zapažených i nezapažených s 

urovnaním dna v hornine 3

6,66 165,73

222 088,32

138 133,65

1 638,30

ROZPOČET

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

01 - Stavebná časť

28. 4. 2017
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 430361821 t 0,047

21 K 431351121 m2 3,210

22 K 431351122 m2 3,210

    5 - Komunikácie

23 K 564261111 m2 19,500

24 K 596911111 m2 19,500

25 M 5921952300 m2 19,695

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 K 610991111 m2 208,656

27 K 612421231 m2 3 327,860

28 K 612425931 m2 10,557

29 K 622464222 m2 909,594

30 K 622464310 m2 115,662

31 K 622465703 m2 1 209,416

32 K 625250156 m2 181,328

33 K 625251360 m2 846,467

34 K 625251372 m2 73,963

35 K 631571001 m3 6,380

36 K 648922422 m 115,300

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37 K 916531111 m 62,000

38 M 5921954660 ks 62,620

39 K 918101111 m3 2,480

40 K 938902302 m2 1 209,416

41 K 941941052 m2 1 147,761

42 K 941941392 m2 1 147,761

43 K 941941852 m2 1 147,761

44 K 941955002 m2 1 173,830

45 K 952901111 m2 1 212,680

695,61

80 801,70

41 916,11

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 3,71 4 499,04

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 

10 do 24 m

1,55 1 779,03

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 

10 do 24 m

1,35 1 549,48

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
3,41 4 002,76

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 

dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15
87,04 215,86

Čistenie podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom 
5,00 6 047,08

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky 

nad 10 do 24 m

2,09 2 398,82

Podbetónovanie parapetných dosiek železob. 

leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. 

nad 200 do 400 mm

9,36 1 079,21

Osadenie záhonového alebo parkového 

obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 

12/15 bez bočnej opory

4,00 248,00

Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý 2,41 150,91

Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - 

minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy
53,76 45 506,07

Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - 

minerálne riešenie
34,48 2 550,24

Násyp z kameniva ťaženého 0-4 48,74 310,96

Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné 

miešanie a nanášanie
19,46 2 250,78

Príprava vonkajšieho podkladu stien, 

penetračný náter 
1,87 2 261,61

Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS 

STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s 

prikotvením

46,51 8 433,57

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 

opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková
2,25 7 487,69

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného 

alebo dverného štuková
19,00 200,58

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, 

silikátová, škrabaná, hr. 2 mm
11,47 10 433,04

Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších 

do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 

cm

18,02 351,39

Dlažba sivá 20x16,5x6 cm 12,21 240,48

Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov 1,38 287,95

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych 

zhotovenie

21,46 68,89

Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych 

odstránenie

4,17 13,39

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm

5,32 103,74

Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej 

ocele 10505
1 152,67 54,18
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 K 953945102 m 130,900

47 K 953947951 ks 5,000

48 M 4297201180 ks 5,000

49 K 953947957 ks 1,000

50 M 4297201260 ks 1,000

51 K 953995181 m 573,950

52 K 965042141 m3 1,020

53 K 965042241 m3 15,766

54 K 965042R21 m2 40,800

55 K 965081812 m2 40,800

56 K 968061116 m 15,000

57 K 968071115 m 42,000

58 K 968071116 m 6,600

59 K 968081116 m 7,600

60 K 974031145 m 293,000

61 K 978036141 m2 909,594

62 K 978036R91 m2 115,662

63 K 979081111 t 158,478

64 K 979081121 t 2 694,126

65 K 979082111 t 158,478

66 K 979082121 t 158,478

67 K 979087112 t 158,478

68 K 979089012 t 158,478

    99 - Presun hmôt HSV

69 K 999281111 t 269,256

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

70 K 711132107 m2 91,932

71 M 6288000642 m2 105,722

72 K 998711202 % 10,352

    712 - Izolácie striech

8 355,01

83 954,67

1 063,18

11 412,45

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
2,70 27,98

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
31,03 8 355,01

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 

zvislej

3,82 351,18

Nopová fólia 6,47 684,02

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
0,94 148,97

Nakladanie na dopravný prostriedok pre 

vodorovnú dopravu sutiny
3,43 543,58

Poplatok za skladovanie 36,64 5 806,63

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
11,51 1 824,08

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,38 1 023,77

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
8,32 1 318,54

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom 

na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 

mm,  -0,02500t

3,33 975,69

Otlčenie omietok šľachtených a pod., 

vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %,  -

0,01600t

0,65 591,24

Otlčenie omietok šľachtených a pod., 

vonkajších z cementovej malty, v rozsahu do 30 

%,  -0,05000t

2,07 239,42

Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 

0,005t
3,80 159,60

Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm 

obvodu - 0,005t
3,80 25,08

Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm 

obvodu - 0,012t
4,15 31,54

Brúsenie podkladov pod dlažby 7,86 320,69

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 

terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , 

hr.nad 10 mm,  -0,06500t

8,03 327,62

Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm 

obvodu - 0,012t
2,03 30,45

Okenný a dverový dilatačný profi 9,67 5 550,10

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,cementovej malty, betón alebo liaty 

asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t

75,11 76,61

Búranie betónového okapového chodníka 60,12 947,85

Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 

150x150x10 mm (biela)
17,75 88,75

Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky 8,39 8,39

Ventilačná mriežka kovová, kruhová so sieťkou 23,42 23,42

Soklový profil SL 16 7,07 925,46

Montáž hranatej vetracej mriežky plochy do 

0,06 m2
7,53 37,65

Strana 7 z 24



PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

73 K 712300839 m2 358,000

74 K 712370401 ks 2 250,000

75 K 712371801.1 ks 1,000

76 K 712470070 m2 412,000

77 M 2833000150 m2 420,240

78 M 2833000R60 ks 16,000

79 M 2833000R61 ks 16,000

80 K 712973220 ks 6,000

81 M 2833000R62 ks 3,000

82 M 2833000R63 ks 1,000

83 K 712973233 ks 16,000

84 K 712990040 m2 716,000

85 M 6936651000 m2 730,320

86 K 712991031 m2 86,400

87 M 2833000R64 ks 1,000

88 K 998712202 % 108,550

    713 - Izolácie tepelné

89 K 713111111 m2 218,400

90 M 6314150140 m2 222,768

91 M 6314150220 m2 222,768

92 K 713132132 m2 2,167

93 M 2837653304 m2 2,210

94 K 713141250 m2 358,000

95 M 6314150180 m2 365,160

96 M 6314150220 m2 365,160

97 K 713191121 m2 218,400

98 K 7131911211 m2 576,400

99 K 998713202 % 172,859

    762 - Konštrukcie tesárske

100 K 762123110 m 150,000

101 K 998762202 % 6,240

    764 - Konštrukcie klampiarske

102 K 764171171 ks 20,000

9 022,91

Vetrací komínček D 100, 125 alebo 150 mm do 

30°
31,42 628,40

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
1,40 242,24

Dodávka a montáž hranolov 4,16 624,00

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
4,49 28,02

652,02

Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna 

izolácia - doska 200x600x1000 mm
15,57 5 685,54

Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov 

zvrchu,striech prekrytím fóliou - paropriepustná 

fólia

2,49 543,82

Dodávka a montáž parozábrany PE hr.0,2mm 3,13 1 804,13

EPS penový polystyrén hrúbka 50 mm 3,14 6,94

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 

10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými 

voľne

1,09 390,22

Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna 

izolácia - doska 140x600x1000 mm
10,85 3 961,99

Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna 

izolácia - doska 60x600x1000 mm
4,90 1 091,56

Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna 

izolácia - doska 200x600x1000 mm
15,91 3 544,24

Montáž tepelnej izolácie dverí polystyrénom, 

celoplošným prilepením
4,91 10,64

Pomocný montážny materiál 153,35 153,35

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
5,14 557,44

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou 

vlnou, vrchom kladenou voľne
1,13 246,79

17 528,11

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 

strechy ploché do 10°
0,47 336,52

Geotextília netkaná polypropylénová 1,19 869,08

Dodávka a montáž podkladnej konštrukcie z 

OSB dosiek hr. 22 mm na atike pod klampiarske 

konštrukcie

17,97 1 552,61

Zálievka z01 14,71 44,13

Riedidlo L 49 14,73 14,73

Izolácia detailov 1,76 28,16

Tvarovka vlnovec 0,79 12,64

Tvarovka kužel 0,80 12,80

Tmelenie PU tmelom 6,32 37,92

Zhotovenie prestupov cez izoláciu - prestup na 

TV
13,90 13,90

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochý 

PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju
5,95 2 451,40

Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá 6,22 2 613,89

Prerezanie starej povlakovej krytiny na 

strechách, odvedenie vody, odstránenie veľmi 

poškodených častí

1,61 576,38

Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu 

striech plochých do 10° prikotvením
0,95 2 137,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

103 K 764321830 m2 14,027

104 K 764352221 m 93,140

105 K 764352800 m 93,140

106 K 764410260 m 115,300

107 K 764430260 m2 14,027

108 K 764430810 m 79,500

109 K 764454802 m 70,000

110 K 764454902 m 70,000

111 K 764731115 m 79,500

112 K 998764201 % 88,592

    766 - Konštrukcie stolárske

113 K 766621322 m2 20,235

114 M 6114118101 ks 3,000

115 M 6114118102 ks 4,000

116 M 6114118103 ks 1,000

117 M 6114118104 ks 1,000

118 M 6114118105 ks 1,000

119 K 766694142 ks 7,000

120 M 6119000980 m 8,400

121 K 766694980 ks 4,000

122 K 766694985 ks 88,000

123 K 998766202 % 67,418

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

124 K 767112811 kpl. 1,000

125 K 767161110 m 33,530

126 K 767161120 kg 730,000

127 K 767161121 kg 285,000

128 K 767584811 ks 6,000

129 K 767646520 m 9,000

6 795,82

7 309,26

Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m 

obvodu dverí
16,37 147,33

Dodávka a montáž oceľovej rampy vrátane 

povrchovej úpravy
2,34 1 708,20

Dodávka a montáž oceľových schodov vrátane 

povrchovej úpravy
2,62 746,70

Demontáž mriežky vetracej,  -0,00100t 2,40 14,40

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,80 53,99

Demontáž oceľových konštrukcií - ODHAD 368,52 368,52

Dodávka a montáž zábradlia vrátane povrchovej 

úpravy
66,02 2 213,65

Vnútorné parapetné dosky plastové 

komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý 

dub

17,70 148,68

Demontáž parapetnej dosky vnútornej, dĺžky do 

1600 mm, -0,003t
2,75 11,00

Demontáž parapetnej dosky vonkajšej plastovej 

dĺžky do 1600 mm, -0,003t
2,77 243,76

O4 - Dvere plastové bez zasklenia, 

jednokrídlové, otváravé von, pravé - 

1200x2500mm

947,61 947,61

O6 - Dvere plastové bez zasklenia, dvojkrídlové 

s nadsvetlíkom, otváravé von, hlavné krídlo 

ľavé - 1500x2700mm

1 479,55 1 479,55

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 

mm, dĺžky 1000-1600 mm
3,24 22,68

O1 - Okno plastové jednokrídlové s izolačným 

trojsklom, sklopné, pákové ovládanie - 

1200x900 mm

437,84 1 313,52

O2 - Okno plastové s izolačným trojsklom, 

otváravé - 1200x1800 mm
295,93 1 183,72

O3 - Dvere plastové bez zasklenia, 

jednokrídlové, otváravé von, pravé - 

900x2500mm

924,49 924,49

Oplechovanie múrovpofóliovaným plechom rš 

500 mm
21,24 1 688,58

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
1,85 163,73

Montáž okien a dverí plastových 23,07 466,82

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 

do 330 mm,  -0,00142t
2,77 220,22

Demontáž odpadových rúr kruhových, s 

priemerom 120 mm,  -0,00285t
1,45 101,50

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu 

kruhové, s priemerom 120 mm
6,83 478,10

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových 

so sklonom do 30st. rš 250 mm,  -0,00280t
2,28 212,36

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ 

plechu, vrátane rohov
25,46 2 935,54

Oplechovanie markízy z pozinkovaného PZ 

plechu, vrátane rohov 
21,66 303,82

Demontáž oplechovania markízy,  -0,00520t 6,93 97,21

Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 120 mm
23,55 2 193,45
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

130 M 5534140100 ks 1,000

131 K 998767202 % 72,296

    772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

132 K 772501140 m2 43,680

133 M 5838523100 m2 44,117

134 K 998772202 % 33,668

    783 - Dokončovacie práce - nátery

135 K 783201811 m2 111,177

136 K 783225100 m2 111,177

137 K 783226100 m2 111,177

138 K 783801812 m2 337,736

139 K 783812110 m2 337,736

    784 - Dokončovacie práce - maľby

140 K 784410100 m2 3 327,860

141 K 784410500 m2 955,430

142 K 784418012 m2 955,430

143 K 784430010 m2 3 327,860

3 491,38

6 846,75

19 832,79

Odstránenie starých náterov z omietok 

oškrabaním s obrúsením stien
2,30 776,79

Nátery olejové farby bielej omietok stien 

dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.
12,62 4 262,23

Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek 

alebo dlaždíc hr. do 30 mm

Vyčistenie omietky stropu 0,56 535,04

Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 

miestnostiach alebo na schodisku
2,26 2 159,27

Maľby akrylátové  dvojnásobné, ručne nanášané 

na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m
3,39 11 281,45

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

podkladov výšky do 3, 80 m
1,76 5 857,03

Odstránenie starých náterov z kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním
4,09 454,71

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 

105µm

8,99 999,48

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce základný - 35µm
3,18 353,54

33,78 1 475,51

Doska obkladová 42,87 1 891,30

Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
3,70 124,57

O5 - Dvere hliníkové dvojkrídlové s 

nadsvetlíkom, 1/2 zasklenie krídla, otváravé 

von - 1800x2700 mm

2 030,78 2 030,78

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
1,10 79,68
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Vrakúň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Bala, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

56 766,69 11 353,34

68 120,03

56 766,69
0,00

56 766,69

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

02 - Ústredné vykurovanie

28. 4. 2017

00 305 821

36 228 427

SK2020196596
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: Obec Vrakúň Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

56 766,69

13 340,36

6 696,29

6 974,53

4 668,53

7 403,35

578,70

1 650,25

1 819,63

1 541,96

8 108,65

3 847,20

828,50

2 684,82

748,13

45 296,45

2 310,11

1 257,43

416,90

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

02 - Ústredné vykurovanie

28. 4. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

56 766,69
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: Obec Vrakúň Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 346234R11 m 280,000

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 41123R221 ks 50,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 K 971033331 ks 19,000

4 K 971033341 ks 3,000

5 K 971033351 ks 4,000

6 K 972054241 ks 24,000

7 K 974031145 m 280,000

8 K 979011131 t 13,057

9 K 979081111 t 13,057

10 K 979081121 t 261,140

11 K 979082111 t 13,057

12 K 979082121 t 130,570

13 K 979087112 t 13,057

14 K 979089012 t 13,057

    99 - Presun hmôt HSV

15 K 999281111 t 24,110

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

16 K 713482305 m 406,000

17 M 2837710100 m 359,040

18 M 2837710400 m 55,080

56 766,69

8 108,65

3 847,20

828,50

2 684,82

748,13

45 296,45

2 310,11

Montaž trubíc MIRELON hr. do 20 mm, 

vnút.priemer 16-20 mm
2,12 860,72

Izolácia potrubia- 16/20 MIRELON 1,06 380,58

Izolácia potrubia- 22/20" MIRELON 1,27 69,95

Nakladanie na dopravný prostriedok pre 

vodorovnú dopravu sutiny
3,39 44,26

Poplatok za skladovanie 35,54 464,05

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
31,03 748,13

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,40 104,46

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
9,02 117,77

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
0,98 127,96

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom 

na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 

mm,  -0,02500t

3,40 952,00

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 

m
19,13 249,78

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
12,04 157,21

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 

m2 hr.do 300 mm,  -0,05700t
7,11 21,33

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 

m2 hr.do 450 mm,  -0,08000t
11,49 45,96

Vybúranie otvoru v stropoch plochy do 0, 09 

m2, hr.nad 120 mm,  -0,03200t
14,04 336,96

Zamurovanie rýh 13,74 3 847,20

Zamurovanie otvoru 16,57 828,50

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 

m2 hr.do 150 mm,  -0,02600t
3,32 63,08

ROZPOČET

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

02 - Ústredné vykurovanie

28. 4. 2017

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Strana 13 z 24



PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 713482306 m 119,000

20 M 2837710700 m 47,940

21 M 2837711000 m 73,440

22 K 713482308 m 50,000

23 M 2837711200 m 51,000

24 K 998713202 % 22,782

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

25 K 721170032 kpl. 1,000

26 K 998721202 % 12,444

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

27 K 722130211 kpl. 1,000

28 K 722130212 m 16,000

29 K 998722202 % 4,138

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

30 K 731100831 kpl. 1,000

31 K 731249218 kpl. 1,000

32 M 484003R115 ks 1,000

33 M 484003R116 ks 1,000

34 M 484003R117 ks 1,000

35 M 484003R118 ks 1,000

36 M 484003R119 ks 1,000

37 M 484003R120 ks 1,000

38 K 731261070 ks 2,000

39 M 4849111460 ks 2,000

40 K 731890802 t 1,320

41 K 998731202 % 128,577

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

42 K 732331051 ks 1,000

43 M 4846733000 ks 1,000

44 K 732331592 súb. 1,000

45 K 7323R911 súb. 1,000

46 K 732331911 súb. 1,000

47 K 732331922 súb. 1,000

48 K 732429112 súb. 1,000

49 M 4268156180 ks 1,000

1 257,43

416,90

13 340,36

6 696,29

Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA1 32-60 622,94 622,94

Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody 779,83 779,83

Doplňovacie zariadenie s čerpadlom 2 916,55 2 916,55

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 29,25 29,25

Nádoba-expanzná s membránou 140 l 248,59 248,59

Regulačná zostava 1 547,94 1 547,94

Hydraulický výhybka 80/60 403,66 403,66

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných 

hmôt kotolní vodorovne do 12 m
154,23 203,58

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške 

(hĺbke) nad 6 do 12 m
3,75 482,65

Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s 

membránou 140 l
25,57 25,57

Vetracia clona DN150 75,45 75,45

Montáž plynového kotla nástenného 

kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka 
373,68 747,36

Nástenný plynový kondenzačný kotol 1,8(3,2)-

35 kW
4 592,70 9 185,40

Rúra na odvod spalín 1 m dlhá, tvarovateľná 

DN150
45,92 45,92

Systém odvodu spalín z plastu (PPs, typ B), 

schválený do 120 °C DN150
222,64 222,64

Rúra na odvod spalín 2 m dlhá, tvarovateľná 

DN150
437,91 437,91

Montáž  dymovodu 257,55 257,55

Spalinová kaskáda DN150 347,24 347,24

Monometalický revízny kus, rovný DN150 121,20 121,20

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 

20

11,59 185,44

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,75 3,11

Demontáž kotla a zariadenia kotolne 1 213,46 1 213,46

Napojenie kanalizácie 1 244,39 1 244,39

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
1,05 13,04

Napojenie na jestvujúci rozvod studenej vody 228,35 228,35

Montaž trubíc MIRELON hr. do 40 mm, 

vnút.priemer do 43 - 52 mm
2,51 125,50

Izolácia potrubia- 42/40" MIRELON 4,56 232,56

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
1,40 31,93

Montaž trubíc MIRELON hr. do 33 mm, 

vnút.priemer 25-32 mm
2,23 265,37

Izolácia potrubia- 28/30" MIRELON 2,11 101,15

Izolácia potrubia- 35/30" MIRELON 3,30 242,35
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

50 K 734252130 ks 1,000

51 M 4849111950 ks 1,000

52 K 998732202 % 66,204

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

53 K 733110808 m 559,000

54 K 733111103 m 336,000

55 K 733111104 m 54,000

56 K 733111105 m 47,000

57 K 733111106 m 72,000

58 K 733111107 m 50,000

59 K 733190217 m 559,000

60 K 733890803 t 2,974

61 K 998733203 % 68,704

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

62 K 734209101 ks 205,000

63 M 4848905780 ks 9,000

64 M 5517302890 ks 44,000

65 M 5517302893 ks 21,000

66 M 5517301880 ks 65,000

67 M 4848906400 ks 1,000

68 M 4848906401 ks 65,000

69 K 734209112 ks 1,000

70 M 4848461077 ks 1,000

71 K 734209114 ks 7,000

72 M 5510110600 ks 4,000

73 M 5510110602 ks 2,000

74 M 5510110601 ks 1,000

75 K 734209115 ks 5,000

76 M 5510124100 ks 2,000

77 M 5510124103 ks 2,000

78 M 5510124101 ks 1,000

79 K 734209116 ks 14,000

80 M 4845510902 ks 10,000

81 M 5518610214 ks 2,000

82 M 5518610217 ks 2,000

83 K 734209117 ks 6,000

6 974,53

4 668,53

Spätná klapka závitová DN32  14,49 28,98

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 5,05 30,30

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 3,88 54,32

Guľový kohút DN32 9,75 97,50

Filter, závitový DN32  10,39 20,78

Guľový kohút DN25   6,25 12,50

Guľový kohút DN25 - pre odber vzoriek 10,99 21,98

Ručný regulačný ventil DN25 55,67 55,67

Guľový kohút DN20 - pre odber vzoriek 7,89 15,78

Filter, závitový DN20 4,40 4,40

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 3,51 17,55

Ručný regulačný ventil DN15 53,64 53,64

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 3,12 21,84

Guľový kohút DN20 3,99 15,96

Automatický odvzduš ventil 1/2" 5,14 5,14

Termostatický ventil priamy1/2" 11,07 719,55

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 2,71 2,71

Pripájací diel, priamy, pre dvojrúrkové sústavy 22,85 1 005,40

Pripájací diel, rohový, pre dvojrúrkové sústavy 21,26 446,46

Termostatická hlavica ovládania 17,05 1 108,25

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky nad 6 do 24 m
1,52 104,09

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 0,81 166,05

Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým vývodom 

a uzáver DN15
4,33 38,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 40
16,78 839,00

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
0,54 301,86

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 

rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. 

výš. do 24m

59,32 176,42

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 20
9,04 488,16

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 25
11,51 540,97

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 32
13,48 970,56

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
1,15 75,91

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 50,  -0,00532t
1,41 788,19

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných DN 15
8,23 2 765,28

Montáž ventilu G 1 2,78 2,78

Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a 

výmenu expanzných nádob) Reflex MK1
43,27 43,27
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

84 M 4845510900296 ks 5,000

85 M 5518610215 ks 1,000

86 M 5518610216 ks 1,000

87 K 734296190 ks 1,000

88 M 4849220012 ks 1,000

89 M 4849228520 ks 1,000

90 K 734411112 ks 2,000

91 K 734422110 ks 3,000

92 K 734424912 ks 1,000

93 K 734424913 ks 1,000

94 K 998734203 % 46,545

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

95 K 735000912 ks 65,000

96 K 735121810 kpl. 1,000

97 K 735154010 ks 2,000

98 M 4845368500 ks 1,000

99 M 4845368600 ks 1,000

100 K 735154022 ks 14,000

101 M 4845369000 ks 14,000

102 K 735154023 ks 1,000

103 M 4845369200 ks 1,000

104 K 735154030 ks 12,000

105 M 4845369300 ks 10,000

106 M 4845369370 ks 1,000

107 M 4845369400 ks 1,000

108 K 735154031 ks 6,000

109 M 4845369500 ks 4,000

110 M 4845369600 ks 1,000

111 M 4845369700 ks 1,000

112 K 735154032 ks 19,000

113 M 4845370250 ks 7,000

114 M 4845370300 ks 12,000

115 K 735154033 ks 8,000

7 403,35

Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 

554 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
20,14 161,12

Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 

554 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
21,27 404,13

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21R 554x1000
73,33 513,31

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21R 554x1200
86,88 1 042,56

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21R 554x700
62,96 251,84

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21R 554x800
65,31 65,31

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21R 554x900
70,80 70,80

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21R 554x500
52,48 52,48

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21R 554x600
60,01 60,01

Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 

554 mm/ dĺžky 700-900 mm
20,17 121,02

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21 300x1400
68,74 68,74

Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 

554 mm/ dĺžky 400-600 mm
20,52 246,24

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 20R 554x400
39,89 398,90

Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 

400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
20,55 287,70

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21 300x1200
58,28 815,92

Montáž vykurovacieho telesa doskového 400 

mm/ dĺžky 1400-1800 mm
20,79 20,79

Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 

300 mm/ dĺžky 400-600 mm
20,55 41,10

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21 300x500
37,92 37,92

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21 300x600
38,38 38,38

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
0,30 13,99

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 

termostatickým ovládaním
4,07 264,55

Demontáž radiátorov 421,44 421,44

Tlakomer s pružnou rúrkou - spodný prípoj 72,82 218,46

Kohútik čapový K 70-181-716  M 20 x 1,5 16,96 16,96

Manometer (0-10bar) 16,95 16,95

Zmiešavací ventil trojcestný, 6/4" 105,94 105,94

Servopohon ku zmiešavacím ventilom a 

kotlovým zostavám
135,89 135,89

Teplomer dvojkovový so závitom do potrubia 18,96 37,92

Filter, závitový DN40 11,83 11,83

Kalový filter DN40 141,06 141,06

Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 

so servopohonom
6,90 6,90

Guľový kohút DN40 3,78 18,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

116 M 4845370400 ks 4,000

117 M 4845370450 ks 2,000

118 M 4845370500 ks 2,000

119 K 735154034 ks 3,000

120 M 4845370550 ks 3,000

121 K 735158110 ks 65,000

122 K 735191910 h 8,000

123 K 735494811 h 8,000

124 K 735890802 t 5,726

125 K 998735202 % 72,833

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

126 K 767995102 kg 90,000

127 M 5528401201 kg 90,000

128 K 998767202 % 5,724

    783 - Dokončovacie práce - nátery

129 K 783424140 m 575,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

130 K HZS000112 súb. 1,000

OST - Ostatné

131 K HZS-006 hod 24,000

132 K HZS-007 hod 12,000

133 K HZS-010 súb. 1,000

134 K HZS-011 súb. 1,000

Uvedenie do prevádzky 938,91 938,91

Revízna správa pre komín a dymovod 165,05 165,05

578,70

1 819,63

Dodávka a montáž MaR 1 819,63 1 819,63

Komplexné vykurovacie skúšky 12,47 299,28

Tlaková a dilatačná skúška 11,56 138,72

1 541,96

Záves stropný nadstaviteľný pre potrubia 2,08 187,20

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
1,10 6,30

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 

105µm

2,87 1 650,25

1 650,25

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných 

hmôt vykurovacích telies do 12m
40,43 231,50

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
1,65 120,05

Montáž ostatných atypických  kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 

kg

4,28 385,20

Vykurovacie telesá doskové, tlaková skúška 

telesa vodou 
3,42 222,30

Napustenie vody do vykurovacieho systému 13,10 104,80

Vypúšťanie vody z vykurovacej sústavy 13,65 109,20

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 20R 554x1800
101,51 203,02

Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 

554 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
20,01 60,03

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21R 554x2000
122,63 367,89

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21R 554x1400
97,04 388,16

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 

RADIK KLASIK 21R 554x1600
106,07 212,14
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Vrakúň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Bala, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

13 538,72 2 707,74

16 246,46

13 538,72
0,00

13 538,72

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

03 - Modernizácia osvetlenia priestorov materskej školy

28. 4. 2017

00 305 821

36 228 427

SK2020196596
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: Obec Vrakúň Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 538,72

13 538,72

0,00

13 538,72

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

03 - Modernizácia osvetlenia priestorov materskej školy

28. 4. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

13 538,72
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: Obec Vrakúň Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 2100100R1 ks 1,000

2 K 2100100R2 h 1,000

16 K 2100100R3 h 63,000

3 K 2100100R4 ks 37,000

4 K 2100100R5 ks 22,000

5 K 2100100R6 ks 78,000

6 K 2100100R7 m 293,000

7 K 2100100R8 ks 1,000

8 K 2100100R9 ks 1 134,000

9 K 210010R10 ks 1,000

10 K 210010R11 ks 1,000

11 K 210010R12 ks 1,000

12 K 210010R13 % 1,000

13 K 210010R14 % 1,000

14 K 210010R15 % 3,000

15 K 210010R16 % 6,000

Podružný materiál 73,63 220,88

PPV 50,83 304,98

13 538,72

13 538,72

13 538,72

Vyskúšanie,uvedenie do prevádzky 252,02 252,02

Presun hmôt 73,63 73,63

Murárska výpomoc 73,63 73,63

Vrtanie,osadenie hmoždinky OBO-fí 6-8mm 0,70 793,80

Odborná prehliadka a skúška el. zariadení 492,57 492,57

HZS-práce nešpecifikované spojené montážou 330,78 330,78

Svietidlo EL3 62,81 4 899,18

Plochý vodič CYKYLO-J 3x1,5 /igelit/ 1,39 407,27

Búracie,sekacie práce 919,23 919,23

Demontáž jestv.svietidiel 14,20 894,60

Svietidlo EL1 51,61 1 909,57

Svietidlo EL2 57,96 1 275,12

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Prepäťová ochrana FLP-B+C maxi V/4 497,37 497,37

Zaistenie pracoviska 194,09 194,09

ROZPOČET

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

03 - Modernizácia osvetlenia priestorov materskej školy

28. 4. 2017
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Vrakúň IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Bala, a.s. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

5 216,99 1 043,40

6 260,39

5 216,99
0,00

5 216,99

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

04 - Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie

28. 4. 2017

00 305 821

36 228 427

SK2020196596
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: Obec Vrakúň Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

980,54

980,54

4 236,45

4 236,45

0,00

5 216,99

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

04 - Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie

28. 4. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

5 216,99
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Obec Vrakúň Dátum:

Objednávateľ: Obec Vrakúň Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 132201101 m3 27,300

2 K 132201109 m3 27,300

3 K 174101001 m3 27,300

4 K 181101102 m2 175,500

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

5 K 2102210R1 m 104,000

6 K 2102210R2 ks 22,000

7 K 2102210R3 ks 10,000

8 K 2102210R4 ks 20,000

9 K 2102210R5 m 100,000

10 K 2102210R6 ks 11,000

11 K 2102210R7 ks 11,000

12 K 2102210R8 m 75,000

13 K 2102210R9 ks 10,000

14 K 210221R10 m 293,000

15 K 210221R11 ks 123,000

16 K 210221R12 ks 163,000

17 K 210221R13 ks 46,000

18 K 210221R14 ks 9,000

19 K 210221R15 ks 2,000

20 K 210221R16 ks 3,000

21 K 210221R17 ks 5,000

22 K 210221R18 ks 5,000

23 K 210221R19 ks 1,000

24 K 210221R20 ks 1,000

25 K 210221R21 ks 1,000

26 K 210221R22 % 1,000

4 236,45

4 236,45

Murárska výpomoc 18,26 18,26

JP15+držiak OBO 50,62 151,86

SJ01 3,96 19,80

Ochranná striežka OS1 2,00 10,00

Svorka SS 2,79 128,34

Svorka SK 3,15

Odborná prehliadka 380,24 380,24

HZS - práce nešpecifikované spojené montážou 172,39 172,39

Presun hmôt 18,26 18,26

28,35

JP20+držiak OBO 48,54 97,08

AlMgSi 8mm 4,29 1 256,97

Podpera PV15 1,41 173,43

Podpera PV11 1,94 316,22

Svorka SZ 3,91 43,01

Trubka FXP 32 so zasekaním 2,59 194,25

Svorka SO 3,48 34,80

SJ02 3,75 75,00

FeZn 10mm 2,43 243,00

Krabica KO125 5,58 61,38

FeZn 30x4mm 2,44 253,76

Svorka SR03 3,48 76,56

ZT02 29,64 296,40

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 

do 600 mm zapažených i nezapažených s 

urovnaním dna v hornine 3

6,66 181,82

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
3,28 89,54

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
0,39 68,45

28. 4. 2017

 

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 23,47 640,73

5 216,99

980,54

980,54

ROZPOČET

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

04 - Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie

Strana 23 z 24



PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 210221R23 % 3,000

28 K 210221R24 % 6,000

Podružný materiál 18,26 54,79

PPV 22,05 132,30

Strana 24 z 24
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Ponuka  - podlimitná zákazka 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň“   

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo 

 

PROJEKTOVÝ PLÁN 

 

1. Základné informácie o stavbe a stavenisku 

2. Harmonogram práce 

3. Ľudské zdroje 

a. Účastníci výstavby 

b. Organizačná štruktúra pre zabezpečenie stavby 

 

4. Plán ochrany zdravia pracovníkov počas výstavby 

5. Realizácia zákazky 

a. Nákupy materiálu 

b. Výroby 

c. Realizované procesy 

d. Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty 

verejných priestranstiev a komunikácií 

 

6. Zoznam zmlúv so subdodávateľmi 

7. Prevzatie staveniska 

8. Kontrolný a skúšobný plán 

9. Popis opatrení , skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality 
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Ponuka  - podlimitná zákazka 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň“   

1. Základné informácie o stavbe a stavenisku 
 
Názov stavby:  „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň“ 

 

Číslo zmluvy/  68/2018/2 

objednávky:  

 

Stručný technický popis realizácie zákazky: 

 

Hlavná úloha prestavby je zvyšovanie energetickej účinnosti jestvujúcej materskej školy pre obec 

Vrakúň. Konštrukčne sa rieši so zateplením obvodových stien, strešnej vrstvy, výmenou okenných a 

dverných konštrukcií a modernizáciou svetelných zdrojov. Technicky vykurovanie sa rieši centrálnym 

vykurovacím systémom. 

 

Stavba sa v zmysle projektovej dokumentácie člení na nasledovné objekty: 

 SO-01 Stavebná časť 

 SO-02 Ústredné vykurovanie 

 SO-03 Modernizácia osvetlenia priestorov materskej školy 

 SO-04 Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie 

  

Stavebné práce budú vykonané v zmysle platnej projektovej dokumentácie. 

 

 

Charakteristika staveniska: 

Budova v súčasnoti slúži ako materská škola s vlastnou kuchyňou, s troma triedami. Nachádza sa v 

uzavretom areáli na parcelnom číslom 150. Na dvore je ihrisko pre deti. Na danom území sa nachádza 

rímskokatolícky kostol a obecný úrad. V rámci prestavby sa rieši zadný vstup do budovy bez barieru, 

pomocou rampy. 

 

 

Charakteristika stavby: 

Budova je dvojpodlažná, nepodpivničená s plochou strechou a sedlovou strechou. Hlavný vstup je 

riešený z prístupovej cesty od kostola.  

V predsieni sa nachádzajú šatníkové skrine pre deti. Cez chodbu a schodisko sa dostanú deti do 

svojich tried. Každá trieda má svoju herňu, pracovňu, leháreň pre odpočinok. Jedáleň, sklad hračiek a 

sklad lehátok sa nachádzajú takisto pri každej triede. Na každom podlaží sa nachádza WC a umyváreň 

pre detičky. Samostatné miestnosti pre učiteľky sú umiestnené pri zadnom vstupe: šatňa, sprcha, 

umyváreň s WC pre zamestnancov.  

V zadnom trakte je umiestnená kotolňa, ktorá bude prestavaná na nové médium vykurovacieho 

systému.  

Na prízemí sa nachádza spoločná kuchyňa s miestnosťami: príprava mäsa, príprava zeleniny, 

umývanie čiernej nádoby, umývanie bielej nádoby, expedícia jedál pomocou výťahu, rôzne sklady pre 

potraviny, príjem zásobovania. Zamestnanci kuchyne majú vlastné šatne a hygienické zázemie, takisto 

ako aj kúrenár.  

Na južnej strane sa nachádza terasa, sklad hračiek vonkajším vstupom.  

Z konštrukčného hľadiska objekt je riešený z tradičných materiálov. 

Konštrukčne sa rieši so zateplením obvodových stien, strešnej vrstvy, výmenou okenných a dverných 

konštrukcií a modernizáciou svetelných zdrojov. Technicky vykurovanie sa rieši centrálnym 

vykurovacím systémom. 

 

 



Harmonogram stavby "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň"
Počet dní:  122

Popis Mesiac

Týždeň

Deň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2. T 3. T 13. T 14. T

1 2 3 4

4. T 5. T 6. T 7. T 15. T 16. T 17. T 18. T

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy 

materskej školy v obci Vrakúň

  Stavebná časť

9. T 10. T 11. T 12. T8. T1. T

    Práce a dodávky HSV

      Zemné práce

      Zakladanie

      Zvislé a kompletné konštrukcie

      Vodorovné konštrukcie

      Komunikácie

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Presun hmôt HSV

    Práce a dodávky PSV

      Izolácie proti vode a vlhkosti

      Izolácie striech

      Izolácie tepelné

      Konštrukcie tesárske

      Konštrukcie klampiarske

      Konštrukcie stolárske

      Konštrukcie doplnkové kovové

      Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

      Dokončovacie práce - nátery

      Dokončovacie práce - maľby

  Ústredné vykurovanie

    Práce a dodávky HSV

      Zvislé a kompletné konštrukcie

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      Presun hmôt HSV

    Práce a dodávky PSV

      Izolácie tepelné

      Zdravotech. vnútorná kanalizácia

      Zdravotechnika - vnútorný vodovod

      Elektromontáže

      Ústredné kúrenie, kotolne

      Ústredné kúrenie, strojovne

      Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

      Ústredné kúrenie, armatúry.

      Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

      Konštrukcie doplnkové kovové

  Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie

    Práce a dodávky HSV

      Zemné práce

    Práce a dodávky M

      Elektromontáže

      Dokončovacie práce - nátery

    Hodinové zúčtovacie sadzby

    Ostatné

  Modernizácia osvetlenia priestorov materskej 

školy

    Práce a dodávky M
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Ponuka  - podlimitná zákazka 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň“   

3. Ľudské zdroje 
 

a) Účastníci výstavby – ich právomoci a zodpovednosť 
podľa odbornej spôsobilosti 

 
Priami účastníci výstavby sú: 

- Investor – je organizácia, ktorá stavbu pripravuje a organizačne a finančne 

zabezpečuje 

- Dodávateľ - je organizácia, ktorej predmetom činnosti je uskutočňovanie dodávok 

stavieb, na základe zmluvy uzatvorenej medzi ním a investorom. Organizácia s 

oprávnením pre predmet podnikania „stavebno-montážna činnosť“ 

- Projektant - organizácia oprávnená k projekčnej činnosti a ktorá sa zmluvne zaviazala 

k dodaniu projektovej dokumentácie minimálne v rozsahu úvodného projektu a k 

výkonu autorského dozoru. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní živnostnícky 

list pre predmet podnikania „projektová činnosť v investičnej výstavbe“ 

Nepriami účastníci výstavby sú: 

Zvláštne postavenie medzi nepriamymi účastníkmi výstavby majú úrady životného 

prostredia a ich stavebné úrady, ktoré vykonávajú napr.: 

- územné pokračovanie (posúdenie návrhu na umiestnenie a plánované využívanie 

stavby najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie), 

- stavebné pokračovanie (na základe ktorého sa vydáva stavebné povolenie), 

- kolaudačné pokračovanie a vydanie povolenia na užívanie stavby, 

- stavebný dohľad (zabezpečuje sa ochrana práv a záujmov spoločnosti i občanov v 

súvislosti s realizáciou alebo neskorším využívaním stavby) 

 

Zoznam realizačných pracovníkov, robotníkov a požiadavky na odbornú spôsobilosť: 

Pracovník môže byť poverený len takou prácou, ktorú je spôsobilý a oprávnený vykonávať. 

Prehľad o spôsobilostiach  oprávnených pracovníkov stavby je vedený na úseku kvality resp. 

zoznam strojníkov na úseku OaD. 

Pracovníci na stavbe: 

- Stavbyvedúci (OS)    -     Betonári 

- Stavební robotníci    -     Železiari 

- Stavbyvedúci úseku okná, dvere   -     Dlaždiari, obkladači 

- Montážni pracovníci – okná, dvere  -     Zámočníci 

- Montážni pracovníci – zateplenie fasády 

- Montážny pracovníci – ústredné kúrenie 

- Montážny pracovníci – zdravotechniky 

- Elektroinštalatéri 

- Klampiari 

- Izolatéri 

- Maliari 

- Murári 

- Tesári 
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Organizačná štruktúra pre 
zabezpečenie stavby - Zvyšovanie 

energetickej účinnosti budovy 
materskej školy v obci Vrakúň

prípravné práce - úsek 
prípravy

zmluva o dielo 
(preskúmainie 

požiadaviek 
zákazníka)

ľudské zdroje

menovanie stavbyvedúceho

preštudovanie PD, SP a 
súvisiacej  dokumentácie 

výber subdodávateľov

zmluvy so subdodávateľmi

požiadavky na odbornú 
spôsobilosť

obdobie výstavby - úsek 
stavebnej výroby

prevzatie 
staveniska 
(stavbyvedúci)

kontrolný a skúšobný plán, 
plán BOZP

vykonanie potrebných 
skúšok, zabezpečenie 

certifikátov

zebezpečenie potrebných 
školení (BT) a priebežných 

kontrol

materiálove a strojné 
zabezpečenie

požiadavka na kvalitu 
materiálov, certifikáty

realizačná 
činnosť (stavební 

pracovníci, montážnici, 
remeselníci) 

SO-01 - Stavebná časť

SO-02 - Ústredné 
vykurovanie

SO-03 - Moderniyácia 
osvetlenia priestorov 

materskej školy

SO-04 -Vonkajší systém 
ochrany bleskom a 

uzemnenie

po ukončení výstavby

odovzdanie stavby

vypratanie staveniska

záručná doba - riešenie 
reklamácií
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Ponuka  - podlimitná zákazka 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň“   

4. Plán ochrany zdravia pracovníkov počas výstavby 
 
Plán BOZP bude je vypracovaný v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.  o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 

Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác 

na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov, prevádzku a dočasné parkovisko dopravných a 

iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby. Prislúcha k nemu aj priestor definovaný ako 

zariadenie staveniska (dočasný priestor pre prevádzkový, výrobný, skladovací a sociálny účel). 

 

DEFINÍCIE 

Zamestnávateľ – BALA, a.s. 

Zamestnanci - všetci zamestnanci, ktorí sú v zmluvnom pracovnom pomere s BALA, a.s., Veľká 

Budafa 66, 930 34 Holice (trvalý pracovný pomer, SZČO, iné)  

Vedúci zamestnanci - zamestnanci, ktorí riadia niektorý z úsekov v BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 

930 34 Holice resp.  riadia prácu zamestnancov na stavbách  

Bezpečnosť práce - je stav pracoviska, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri dodržiavaní 

pravidiel (bezpečnostných požiadaviek, technologických a pracovných postupov a pod.), platných pre 

príslušné pracovisko a pracovný proces a bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších vplyvov, bude 

vylúčená alebo znížená možnosť ohrozenia života a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia majetku 

spoločnosti. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo 

minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného 

prostredia na zdravie zamestnancov. 

Dodávateľ - osoba, alebo organizácia, ktorá zamestnávateľovi dodáva služby v súlade s dohodnutými 

podmienkami a okolnosťami. 

Interné predpisy na zaistenie BOZP - sú aj pravidlá o BOZP vydané zamestnávateľom po dohode s 

príslušným orgánom inšpekcie práce, s príslušným orgánom na ochranu zdravia a so zástupcami 

zamestnancov. 

Organizačné opatrenia - spočívajú vo vhodnej úprave celého pracovného režimu a organizácie práce 

tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo pôsobenie škodlivých alebo nepriaznivých vplyvov práce a 

pracovného prostredia, (vykonávanie analýzy rizík, resp. prehodnotenie existujúceho systému riadenia 

rizík, skvalitnenie preventívnej kontroly a údržby zariadení a objektov, uplatňovanie kvalifikačných 

požiadaviek, zvýšenie počtu pracovníkov v sledovanej činnosti, úprava režimu práce, zavedenie 

bezpečnostných prestávok, úprava materiálových tokov a premiestňovacích procesov, prehĺbenie 

kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek, kontrola konzumácie alkoholu a i.) 

Pracovisko - priestor, v ktorom zamestnanec alebo skupina zamestnancov vykonáva prácu. 

Pracovný úraz - je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných 

úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným 

pôsobením vonkajších vplyvov. (Zákonník práce) 

Právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP - sú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu 

zdravia, hygienické predpisy a protiepidemiologické predpisy, technické predpisy, technické normy, 

dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, 
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výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak 

upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia (Zákonník práce). 

Technické opatrenia - spočívajú vo vhodnej úprave, udržiavaní objektov, pracovísk, strojov a 

zariadení v takom technickom stave, ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku. Požadovaný stav sa 

dosahuje najmä pravidelnými odbornými prehliadkami a skúškami, pravidelnou údržbou, 

odstraňovaním nedostatkov, prispôsobovaním strojov, zariadení a technológií novým poznatkom vedy, 

techniky apod. (rekonštrukcie zariadení, úprava technologického postupu, pravidelná technická 

diagnostika, nahrádzanie fyzicky namáhavých prác technickými prostriedkami, nahrádzanie 

škodlivých látok neškodnými, zvýšenie kvality prostriedkov osobnej ochrany a i.) 

 

Pracovné postupy – interné dokumenty spoločnosti BALA, a.s. 

 

 

Povinnosti a právomoci stavebníka  

✓ Stavebník je povinný poveriť v súlade s § 3 ods. 1 NV SR č. 396/2006 Z.z. koordinátora 

bezpečnosti, ktorý bude koordinovať všetky činnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 

zdravia na stavenisku. Osoba, poverená koordináciou BOZP musí byť odborne zdatná a mať 

na výkon tejto funkcie náležitú spôsobilosť.  

✓ Stavebník je povinný informovať všetkých zhotoviteľov o zvláštnych rizikách, týkajúcich sa 

BOZP, ktoré sú mu známe alebo o ktorých by mal vedieť.  

✓ Stavebník je povinný pri odhade časových úsekov na dokončenie jednotlivých etáp prác a 

celkového dokončenia stavby brať do úvahy požiadavky BOZP počas stavebného procesu.  

✓ Stavebník je oprávnený kontrolovať prostredníctvom koordinátora BOZP dodržiavanie 

pravidiel a stavu BOZP na stavenisku; závažné alebo opakované porušovanie pravidiel BOZP 

alebo obzvlášť nebezpečné jednanie môže byť stavebníkom považované za porušenie 

zmluvných povinností zhotoviteľa a dôvodom na následné vypovedanie zmluvy.  

 

Koordinácia bezpečnosti  

Koordináciu úloh BOZP pri realizácii stavebných prác zabezpečuje koordinátor bezpečnosti, poverený 

stavebníkom podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Ustanovením koordinátora 

bezpečnosti nie sú zhotovitelia zbavení zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich 

zamestnancov.  

 

Previerka BOZP na stavenisku (previerka staveniska)  

Koordinátor bezpečnosti bude vykonávať pravidelné, zdokumentované previerky staveniska. Účelom 

previerok staveniska je:  

✓ kontrola dodržiavania pravidiel BOZP pri výkone jednotlivých prác a činnosti;  

✓ verifikovať splnenie minimálnych požiadaviek BOZP;  

✓ overenie, že bezpečnostné postupy a metódy predchádzania rizík stanovené zhotoviteľmi a 

koordinátorom bezpečnosti sú na stavenisku implementované a dodržiavané.  
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Povinnosti a zodpovednosti zhotoviteľa stavby  

a) Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a pracovníci mali náležitú odbornú a zdravotnú 

spôsobilosť, boli oboznámení s predpismi a pravidlami na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi a 

aby boli kompetentní bezpečným spôsobom vykonávať prácu, ktorá im bola pridelená.  

b) Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a pracovníci boli oboznámení o všetkých 

známych rizikách, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s výkonom ich práce a aby boli oboznámení o 

bezpečných postupoch a spôsoboch práce, ktoré je nutné dodržiavať, aby sa predišlo úrazom z titulu 

týchto rizík. Pre tento účel sú povinní vykonať analýzu a identifikáciu rizík pre nimi dodávané práce.  

c) Zhotoviteľ musí taktiež zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a pracovníci pracovali bezpečne a 

vykonávali všetky činnosti a opatrenia nevyhnutné pre ich vlastnú bezpečnosť ako i bezpečnosť 

verejnosti.  

d) Zhotoviteľ je ďalej povinní:  

✓ vykonávať všetky činnosti a práce bezpečným spôsobom v súlade s týmto plánom, 

schváleným technologickým/ pracovným postupom a príslušnou legislatívou (prehľad 

najdôležitejších predpisov z oblasti BOZP  

✓ menovať svojho zástupcu pre BOZP a poskytnúť jeho meno a kontaktné údaje koordinátorovi 

bezpečnosti; tento zástupca zodpovedá za realizáciu opatrení, vyplývajúcich pre zhotoviteľa 

podľa tohto plánu, za dodržiavanie pravidiel BOZP a komunikáciu s koordinátorom 

bezpečnosti;  

✓ vypracovať pre rizikové činnosti technologický postup ešte pred začatím prác a na vyžiadanie 

ho postúpiť koordinátorovi bezpečnosti;  

✓ vykonať odôvodnené úpravy technologického postupu, požadované koordinátorom 

bezpečnosti;  

✓ zohľadňovať pokyny koordinátora bezpečnosti  

✓ a poskytovať mu požadované informácie ohľadom ich činnosti na stavbe;  

✓ okamžite kontaktovať koordinátora bezpečnosti po každom úraze, poranení, nebezpečnej 

udalosti, požiari a/alebo podobnom incidente, či už sa jednalo o pracovníka stavby, návštevu 

alebo verejnosť;  

✓ prerokovať s koordinátorom bezpečnosti všetky činnosti a aktivity, ktoré boli posúdené ako 

nedostatočné alebo nevyhovujúce z hľadiska BOZP a zjednať náležitú nápravu;  

✓ postúpiť stavbyvedúcemu kartu bezpečnostných údajov pre všetky nebezpečné látky a 

prípravky, ktoré budú na stavbe používať;  

✓ zabezpečiť pre svojich zamestnancov a personál jednotné pracovné ošatenie s viditeľným 

označením firmy;  

✓ zabezpečiť aby všetky nimi používané dopravné prostriedky na stavenisku alebo pre dopravu 

osôb a materiálu na stavenisko alebo zo staveniska, mali viditeľne firemné označenie;  

✓ zabezpečiť, aby ich zamestnanci a personál neboli na stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo 

iných omamných alebo psychotropných látok.  

 

Identifikácia a analýza rizík  

Zhotoviteľ vypracuje pre ním dodávané práce analýzu a identifikáciu rizík.  

Súčasťou analýzy rizík bude navrhnutie preventívnych opatrení na ich odstránenie, resp. 

minimalizovanie.  
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Na základe analýzy a identifikácie rizík zabezpečí zhotoviteľ vybavenie pracoviska zodpovedajúcim 

bezpečnostným značením (Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie 

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci).  

 

Základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko  

Organizačné zabezpečenie  

Základné pravidlá BOZP na stavenisku  

Všetky úrazy, poranenia, požiare a nebezpečné udalosti, musia byť okamžite hlásené stavbyvedúcemu 

a koordinátorovi bezpečnosti.  

Bezpečnostné značenie musí byť plne rešpektované.  

Pracovníci musia správnym spôsobom používať náležité OOPP v súlade s požiadavkami 

technologického postupu prác (TPP), karty bezpečnostných údajov (KBÚ) alebo odporučeniami 

výrobcu.  

 

Pracovisko musí byť udržiavané trvalo čisté a prístupové cesty bez prekážok. Stavebný odpad musí 

byť pravidelne odstraňovaný.  

Alkohol, omamné a psychotropné látky nebudú na stavenisku tolerované; osobám pod vplyvom 

alkoholu alebo drog nebude umožnený vstup na stavenisko, resp. budú zo staveniska vykázané.  

 

Všeobecné požiadavky  

Stabilita a pevnosť  

✓ Materiály, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybujú akýmkoľvek spôsobom a môžu ovplyvniť 

bezpečnosť a zdravie zamestnancov, musia byť primeraným spôsobom zabezpečené.  

✓ Prístup k akýmkoľvek plochám pozostávajúcim z nedostatočne pevných materiálov nie je 

povolený, ak plochy nie sú zabezpečené primeraným zariadením alebo prostriedkami na 

bezpečný výkon práce.  

 

Energetické rozvody  

✓ Energetické rozvody musia byť navrhnuté, konštruované a používané tak, aby nespôsobili 

požiar alebo výbuch. Osoby musia byť primerane chránené pred nebezpečenstvom 

elektrického prúdu v dôsledku priameho dotyku alebo nepriameho dotyku.  

✓ Pri navrhovaní, konštrukcii a výbere pracovných prostriedkov a ochranných zariadení sa 

musia brať do úvahy druh a intenzita dodávanej energie, vonkajšie podmienky a spôsobilosť 

osôb, ktoré majú prístup k častiam rozvodov.  

 

Únikové cesty a východy  

✓ Únikové cesty a východy musia byť trvalo voľné a viesť, ak je to možné, najkratšou cestou do 

bezpečného priestoru alebo na voľné priestranstvo.  

✓ V prípade ohrozenia zamestnanci musia mať možnosť opustiť všetky pracovné miesta čo 

najrýchlejšie a najbezpečnejšie.  

✓ Únikové cesty a komunikácie musia byť voľné a bez prekážok, aby mohli byť kedykoľvek 

použité.  

✓ Únikové cesty, pri ktorých je potrebné umelé osvetlenie, musia byť pre prípad výpadku 
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elektrického prúdu zabezpečené núdzovým osvetlením primeranej intenzity.  

 

 

Identifikácia, ohlásenie a zdolávanie požiaru  

✓ Podľa charakteru staveniska, jeho rozlohy, použitia priestorov, zariadení, fyzikálnych a 

chemických vlastností používaných látok, ako aj podľa maximálneho počtu prítomných osôb 

musí byť zabudovaný dostatočný počet požiarnotechnických zariadení.  

✓ Požiarnotechnické zariadenia sa musia pravidelne kontrolovať a udržiavať. V pravidelných 

intervaloch sa musia testovať a vykonávať skúšky ich funkčnosti.  

✓ Požiarnotechnické zariadenia musia byť ľahko prístupné a jednoducho použiteľné. Zariadenie 

musí byť označené značkami v súlade s osobitným predpisom. Označenie musí byť trvanlivé a 

umiestnené na vhodnom mieste.  

 

Osobitné nebezpečenstvá  

✓ Zamestnanci nesmú byť vystavení nadmernému hluku alebo škodlivým vonkajším vplyvom, 

napríklad plynu, výparom alebo prachu.  

✓ Ak zamestnanci musia vchádzať do priestoru, v ktorom ovzdušie môže obsahovať toxické 

alebo nebezpečné látky alebo v ktorom je nedostatočné množstvo kyslíka, alebo ak je 

ovzdušie zápalné, uzavretý priestor musí byť monitorovaný a musia byť prijaté vhodné 

preventívne opatrenia.  

 

Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií na stavenisku denným svetlom a umelým 

osvetlením  

✓ Pracoviská, priestory a komunikácie musia byť dostatočne osvetlené denným svetlom a 

umelým osvetlením v noci, a ak je denné svetlo nedostatočné, musia sa použiť prenosné 

svetelné zdroje odolné proti nárazom. Farba umelého osvetlenia nesmie rušiť alebo 

ovplyvňovať vnímanie svetelnej signalizácie alebo bezpečnostného značenia.  

✓ Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií musí byť umiestnené tak, aby nebolo zdrojom 

úrazu zamestnancov.  

✓ Pracoviská, priestory a komunikácie, na ktorých sú zamestnanci pri výpadku umelého 

osvetlenia osobitne vystavení nebezpečenstvu, musia byť vybavené dostatočným núdzovým 

osvetlením primeranej intenzity.  

 

Komunikácie a nebezpečné priestory  

✓ Komunikácie vrátane schodísk, pevných rebríkov, nakladacích plošín a rámp musia byť 

navrhované, umiestnené, situované a riešené tak, aby zabezpečovali ľahký, bezpečný a 

vhodný prístup, ktorý nebude ohrozovať zamestnancov nachádzajúcich sa v ich blízkosti.  

✓ Komunikácie určené pre chodcov a na prepravu materiálu vrátane tých, ktoré sa používajú na 

nakladanie a vykladanie, musia byť vyhotovené so zreteľom na počet používateľov a druh 

činností na nich vykonávaných.  

✓ Ak sa na dopravných komunikáciách používajú dopravné prostriedky, pre chodcov musí byť 

vymedzený dostatočne voľný priestor alebo primerané ochranné zariadenia. Komunikácie 

musia byť viditeľne označené, pravidelne kontrolované a udržiavané.  
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✓ Ak sa na stavenisku vyskytujú priestory s obmedzeným vstupom, také priestory musia byť 

označené a vybavené zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávnených osôb (zátarasy, 

pásky ...). Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov 

musia byť vykonané primerané opatrenia. Nebezpečné priestory musia byť viditeľne 

označené.  

 

 

Pohyb na pracovisku.  

Podlahová plocha na pracovisku musí umožňovať zamestnancom voľný pohyb pri výkone ich práce so 

zreteľom na umiestnené zariadenia.  

 

Prvá pomoc  

✓ Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby prvú pomoc mohol kedykoľvek v prípade potreby 

poskytnúť odborne spôsobilý zamestnanec, ktorý je vždy k dispozícii. Musia byť prijaté 

opatrenia na zabezpečenie lekárskej pomoci a zabezpečenie odvozu zamestnanca postihnutého 

úrazom alebo náhlou nevoľnosťou.  

✓ Ak je to potrebné so zreteľom na rozsah prác alebo druh vykonávanej činnosti, musí byť k 

dispozícii jedna miestnosť alebo viac miestností na poskytovanie prvej pomoci.  

✓ Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci musí byť vybavená základnými prostriedkami a 

vybavením prvej pomoci a musí byť ľahko prístupná aj na manipuláciu s nosidlami. Miestnosť 

na poskytovanie prvej pomoci musí byť označená v súlade s osobitným predpisom.  

✓ Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byť dostupné na všetkých miestach, na 

ktorých to pracovné podmienky vyžadujú.  

✓ Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byť označené a ľahko prístupné. Adresa a 

telefónne číslo miestnej záchrannej služby musia byť viditeľne umiestnené na miestach s 

prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci.  
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5. Realizácia zákazky 
 

a) Nákupy materiálu 
 

Na základe predloženého výkazu materiálov a výrobkov poskytnutého prípravárom, stavbyvedúci 

predloží týždenne žiadanku úseku obchodu a dopravy. 

Táto žiadanka obsahuje: 

• presný druh materiálu, príp. obchodný názov a predpis, ktorý určuje jeho vlastnosti, napr. 

STN. Ak je pre stavbu vyžadovaný  materiál s inými vlastnosťami, tieto vlastnosti sú 

podrobne špecifikované v požiadavke. 

• nadštandardné požiadavky na doklady o kvalite  

• množstvá jednotlivých materiálov a výrobkov 

• harmonogram dodávok materiálov na stavbu 

• špeciálne požiadavky na úpravu, balenie, značenie a pod., ak je to potrebné pre danú stavbu 

• termínované požiadavky dodávok materiálov na stavbu 

 

Použité môžu byť iba materiály a výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami spĺňajú požiadavky na 

stanovenú kvalitu stavby. 

Zodpovednosť za vizuálne  preverenie kvality a úplnosti dodávky má  stavbyvedúci, v prípade jeho 

neprítomnosti ním poverený pracovník. 

Stavbyvedúci fyzicky preberá materiály a výrobky obstarané cestou UOaD 

• - z hlavného skladu 

• - od prepravcu 

• - priamo u výrobcu 

 

UOaD  zodpovedá za obstaranie všetkých dokladov o kvalite vyžadovaných všeobecne záväznými 

predpismi a dokladov špecifikovaných v požiadavkách ZP.  

Doklady o prevzatí materiálov sú uložené u stavbyvedúceho. Na tieto doklady sa vzťahuje režim práce 

s riadenou dokumentáciou. 

Materiály musia  byť  na  stavbe  uložené  v  súlade  s   technologickými   predpismi   pre   

skladovanie   materiálov tak, aby nedochádzalo k  ich poškodeniu, zničeniu, alebo zámene s inými 

materiálmi. 

Materiály rovnakého druhu z rôznych dodávok, rôznych druhov a rôznych vlastností musia byť 

uložené oddelene. Uložené materiály musia byť spôsobom primeraným druhu materiálu označené. 

Označenie musí byť trvácne a odolné proti zničeniu informačného obsahu. 

Nepoužiteľné a vyradené materiály, resp. materiály, ktorých použitie je pozastavené (reklamácie, 

požiadavky na vykonanie skúšok a pod.) musia byť uložené oddelene, označené ako nepoužiteľné, a 

musia byť vykonané opatrenia proti ich úmyselnému alebo náhodnému použitiu na stavbe. 

 

Vnútrostavenisková preprava a manipulácia s materiálmi musí byť vykonávaná v zmysle 

technologických predpisov s využitím predpísaných pomôcok a nástrojov, tak, aby počas prepravy a 

manipulácie nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu, ani zmene vlastností materiálov a výrobkov a bola 

zachovaná identifikácia a evidencia materiálov a výrobkov. 
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Zmluvní dodávatelia stavebných materiálov: 

Popis materiálu Výrobca, resp. dodávateľ 

 

Betónová zmes TRANSBETON Šamorín s.r.o. 

Výstuž z betonárskej ocele FERONA Slovakia a.s., 

Raven a.s., 

FERROLUX s.r.o., 

KOVOSTAV Trnava, s.r.o. 

Murivo 

 

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., 

HELUZ tehliarsky priemysel s.r.o., 

ONLINESTAVBA s.r.o.,  

Gabriel Frühvald - STAVEBNINY 

Vnútorná omietka Baumit spol. s r.o., 

ONLINESTAVBA s.r.o. 

Kontaktný zatepľovací systém komplet Baumit spol. s r.o., 

Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o., 

Austrotherm, s.r.o., 

ONLINESTAVBA s.r.o. 

Izolácia proti zemnej vlhkosti ONLINESTAVBA s.r.o.,  

DEK stavebniny, 

Gabriel Frühvald - STAVEBNINY 

Izolácia plochej strechy – povlaková krytina FATRAFOL, 

DEK stavebniny, 

Dream Pools s.r.o. 

Geotextília TATRATEX, 

ONLINESTAVBA s.r.o.,  

DEK stavebniny, 

Gabriel Frühvald - STAVEBNINY 

Tepelná izolácia plochých striech – minerálna 

vlna 

KNAUF, 

ONLINESTAVBA s.r.o.,  

DEK stavebniny, 

Gabriel Frühvald - STAVEBNINY 

Doska drevotrieska – OSB 3 SE EGGER, 

DEK stavebniny, 

Gabriel Frühvald - STAVEBNINY 

Klampiarske výrobky K&J&G a.s. 

MASLEN s.r.o. 

AWI s.r.o. 

DEK stavebniny 

Tesárske konštrukcie - hranoly DEK stavebniny, 

Gabriel Frühvald – STAVEBNINY 

Matej Darnai - PÍLA 

Plastové výplne otvorov REHAU 
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Keramické obklady a dlažby RAKO 

Gabriel Frühvald – STAVEBNINY 

BUGÁR s.r.o. 

Maľby JUPOL, 

ESMAL, 

Farby-Laky Lapos 

Zdravotechnika, kanalizácia, vodovod AQUAMONT spol. s r.o., 

BUGÁR, s.r.o. 

 

Ústredné kúrenie BUGÁR, s.r.o. 

 

Plynovod BUGÁR, s.r.o., 

SHT Slovensko, 

Pavol Maráček - EMPIRIA 
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b) Výroba 
 

 

Riadenie výrobných procesov popisuje smernica S 03-01  Riadenie hlavných procesov – SV. Pri 

riadení stavby, výroby sa berú do úvahy požiadavky kvality, životného prostredia a ochrany zdravia. 

Realizácia výroby stavby: 

Stavba sa začína realizovať rozhodnutím PP a RÚSV po podpísaní zmluvy o dielo so 

zadávateľom stavby. Po preberaní staveniska dodávateľ (firma) zabezpečuje uskutočňovanie 

činností a procesov v riadenom režime nasledovne: 

• vypracovanie dokumentovaných postupov stanovujúcich spôsob výroby v prípadoch, kde by 

absencia takýchto postupov negatívne ovplyvnila kvalitu, 

• použitie vhodných výrobných zariadení a ich náležitú údržbu, 

• zabezpečenie vhodných ochranných prostriedkov, pracovných podmienok a zariadení, 

• dostupnosť a používanie zariadení na monitorovanie a meranie, 

• súlad s normami, postupmi a plánom BOZP, 

• súlad s právnymi a inými požiadavkami na životné prostredie 

• definovanie nových environmentálnych aspektov, nových nebezpečenstiev, 

• sledovanie a operatívne riadenie a meranie počas realizácie stavby. 

Stavba je dozorovaná zo strany stavebného dozoru. Výrobné procesy sú kontrolované aj zo 

strany pracovníka AKZ. Počas realizácie stavby sú o vykonaných činnostiach a ich kontrolách 

vedené záznamy. 

Identifikácia a sledovateľnosť: 

Identifikácia vstupných materiálov je daná popisom (označením) materiálov a dodacími listami. 

Sledovateľnosť a identifikácia postupu prác je daná záznamami v Stavebnom resp. Montážnom 

denníku. Z dôvodu zabezpečenia sledovateľnosti sú tieto záznamy vykonávané plynulo a obsahujú 

všetky rozhodujúce skutočnosti. 

Postupy identifikácie sú stanovené v konkrétnych smerniciach. Je zabezpečené označovanie výrobnej, 

konštrukčnej a technologickej dokumentácie, v skladoch materiálu a označovanie podkladov pri 

realizácii zákazky. Zaznamenávanie vykonaných operácií v  časovom slede je zabezpečené 

stavbyvedúcim v stavebnom denníku, kde sú takisto vedené záznamy o vykonaní špecifických činností 

(zváranie, spracovanie betónových zmesí). 

Manipulácia: 

Manipulácia s materiálom zahŕňa: 

• nakládku a vykládku materiálu, 

• manipuláciu počas realizácie stavby 

Skladovanie materiálu na stavbe: 

Za príjem a výdaj materiálu na stavbe zodpovedá príslušný stavbyvedúci. Pri príjme výrobkov 

vykonáva vstupnú kontrolu  a kontrolu stavu dodávky podľa sprievodných dokumentov (dodací list).  

Evidencia materiálových zásob vedie stavbyvedúci podľa dodacích listov uložených v kancelárii 

stavbyvedúceho na stavbe. Materiál sa na stavbe vydáva priebežne podľa potrieb stavby.  

Podmienky uskladnenia výrobkov vyžadujúcich dodržanie zvláštnych podmienok pre skladovanie 

stanovuje dodávateľ materiálu v technických listoch alebo priamo na obale materiálu. 
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Balenie a ochrana: 

Balenie výrobkov je vykonávané dodávateľmi materiálov. Ochrana výrobkov na voľných 

priestranstvách na stavbe sú vždy oplotené a vstupné brány uzamknuteľné. Ak to charakter zákazky 

alebo výrobku vyžaduje v prípade potreby je možné zabezpečiť ochranu objektu externou firmou. 

Riadenie environmentu: 

Všetky procesy súvisiace s ochranou životného prostredia spĺňajú bez výnimky stanovené požiadavky 

platnej legislatívy a prevádzkované v riadených podmienkach.  

Pri riadení environmentu je najzávažnejšou otázkou zvládnutie odpadového hospodárstva. 

Riadenie BOZP: 

     Komplexnosť riadenia BOZP je závislí od faktorov ako veľkosť organizácie, charakter 

vykonávaných činností a odhad potenciálnych havarijných stavov.  

 

Pri riadení BOZP je najzávažnejšou otázkou zvládnutie požiadaviek platnej legislatívy a vykonávanie 

činností v riadených podmienkach. V spoločnosti sú využívané aj služby externého zabezpečenia 

BOZP. 

Havarijná pripravenosť: 

V spoločnosti je stanovený systém identifikácie možnosti vzniku nehôd a havárií, ktorý je doplnený 

o postupy reakcie na vzniknuté situácie. Tento systém stanovuje kroky na identifikáciu 

potenciálnych nehôd a havarijných situácií, reagovanie na ne a na prevenciu a zmiernenie 

environmentálnych vplyvov, ktoré môžu byť s nimi spojené. Na základe preskúmania jednotlivých 

činností a praktík boli identifikované ako možné havarijné situácie a nehody: 

• pre dočasné úložisko NO pre  úseky 

• pracovný úraz . 

Riešenie týchto situácií popisujú havarijné plány. 

 

Výroba plastových okien a dverí 

 

Proces výroby plastových okien a dverí sa skladá z viacerých krokov, na seba nadväzujúcich. Samotný 

výrobný proces je zabezpečený kvalitnými, modernými strojnými zariadeniami nemeckej firmy 

ELUMATEC, pre zaručenie vysokej kvality výrobkov. 

Pri výrobe plastových výplní otvorov sa používa značkový 6 komorový profil REHAU SYNEGO. 

• Správnym skladovaním PVC profilov sa má predchádzať deformácie a poškodeniu 

poškrabaním alebo špinou. 

 

Jednotlivé fázy výroby plastových výplní otvorov: 

• Príprava – zameranie stavebných otvorov 

• Rezanie plastových profilov 

• Frézovanie a vŕtanie profilov 

• Rezanie výstuh 

• Vkladanie oceľovej výstuhy do profilu 

• Zváranie profilov do zvarencov 

• Začistenie zvarov 
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• Vŕtanie pántov a montáž pántov u dverí 

• Kovanie rámu a krídel u okien 

• Zasklievanie 

• Výstupná kontrola 

 

Výrobok musí plniť základné technické požiadavky: 

- Profilový systém: 6 komorový systém 

o okná Uf ≤ 1,0 W/m2K, 

o dvere Uf ≤ 1,2 W/m2K 

- Farba z vonkajšej strany: biela 

- Farba z vnútornej strany: biela 

- Tesnenie: stredové a dorazové (trojité) 

- Kovanie okenné: celoobvodové s antikoróznou povrchovou úpravou 

- Zasklenie: tepelnoizolačné trojsklo 4Low-E-16Argon-4Float-16Argon-4Low-E 

s teplým dištančným rámikom -  TGI 

- Súčiniteľ prechodu tepla: Ug  ≤  0,6 W/m2K 

- Index nepriezvučnosti: Rg ≥ 31 dB 

- Armovanie: vystužené profily z pozinkovanej ocele 

- Vonkajší parapet: hliníkový hr. min 1mm 

- Vnútorný parapet: plastový komôrkový 

 

Pre výrobu plastových výplní otvorov sú platné technické, spracovateľské, zasklievacie 

predpisy a prehľad skúšobných protokolov REHAU SYNEGO. 
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c) Realizované procesy 
 

Realizované procesy sú podrobne popísané v smernici Riadenie procesu S-03-01. 

Postup riadenia procesov: 

Príprava – uskutočňuje sa pred začatím stavebných prác. Stavbyvedúci zabezpečí dokumentáciu 

podľa smernice. 

Príprava realizácie prác 

• Prevzatie staveniska – stavbyvedúci preberá stavenisko v zmysle uvedenej smernice. 

• Školenie zamestnancov – pred začatím stavebných prác stavbyvedúci vyškolí zamestnancov 

v zmysle dokumentácie  

• Školenie cudzích osôb - pred začatím stavebných prác stavbyvedúci vyškolí aj 

subdodávateľov, resp. zamestnancov subdodávateľov v zmysle dokumentácie 

• Zabezpečenie stavebných materiálov – je popísané v bode 5. a) nákupy materiálu tohto 

dokumentu 

• Výber materiálov a polotovarov – podľa postupov uvedených v Smernici S-02 (Preskúmanie 

požiadaviek zákazníka) 

• Spôsob preberania vstupných materiálov – podľa smernice S-03-01 

• Vstupná kontrola – Vstupnú kontrolu vykonáva na stavbe majster, resp. stavbyvedúci 

Vlastný proces 

• Práce na technologických celkoch – stavbyvedúci riadi stavebné a montážne práce podľa PD, 

zmluvy o dielo a technologických postupov. Technologické postupy realizácie zákazky sú 

popísané v technologických postupoch firmy (nachádzajú sa na stavbe). 

• Kontrola a skúšanie – plán kontrol je tvorený v časovom slede, vykonáva sa podľa 

kontrolného a skúšobného plánu. Výstupnú kontrolu vykonáva stavbyvedúci podrobnou 

kontrolou odovzdávaného diela podľa smernice S-03-01 

• Riadenie kontrolného a meracieho zariadenia - Pre riadenie meracích prístrojov platí 

v spoločnosti predpis S – 07 Metrologický poriadok. 

• Sledovateľnosť – stavbyvedúci zapisuje všetky činnosti do stavebného denníka 

• Riadenie nezhodnej výroby – Počas realizácie stavby zodpovedá stavbyvedúci za vybavenie 

nezhody, ktorá prebieha podľa smernice č. S-03-01 

• Opatrenie k náprave - Opatrenie k náprave navrhuje a jeho vykonanie zaisťuje stavbyvedúci 

v zmysle smernice S-03-01 

Príprava odovzdávacieho konania – stanovenie termínu odovzdávania a príprava podkladov na 

odovzdávacie konanie podľa smernice č. S-03-01 

Odovzdávacie konanie – pozvánku na odovzdávacie konanie zabezpečí stavbyvedúci. Samotné 

odovzdávanie stavby prebieha v zmysle smernice S-03-01.  
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d) Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti 
a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev 
a komunikácií 
 

Rozsah stavebných prác: 

Hlavná úloha prestavby je zvyšovanie energetickej účinnosti jestvujúcej materskej školy pre obec 

Vrakúň. Konštrukčne sa rieši so zateplením obvodových stien, strešnej vrstvy, výmenou okenných a 

dverných konštrukcií a modernizáciou svetelných zdrojov. Technicky vykurovanie sa rieši centrálnym 

vykurovacím systémom 

 

Stavba sa v zmysle projektovej dokumentácie člení na nasledovné objekty: 

 SO-01 Stavebná časť 

 SO-02 Ústredné vykurovanie 

 SO-03 Modernizácia osvetlenia priestorov materskej školy 

 SO-04 Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie 

 

 

❖ Hluk 

Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby 

počas výstavby Diela expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom alebo vibráciami bola čo najnižšia 

a neprekročila prípustne hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom - 

vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.. 

Definície: 

Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.  

Zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne ruší alebo obťažuje človeka  

Hluk vo vonkajšom prostredí  definujeme v našom prípade ako hluk najmä z vonkajších zdrojov 

vznikajúci v dôsledku vykonávania stavebných prác (hluk z dopravných prostriedkov – doprava 

materiálu, stavebné stroje a mechanizmy, odvoz odpadu) 

Hluk z vnútorných zdrojov v budove – vzniká z aktivít človeka v budove, t.j. v dôsledku 

vykonávania stavebných prác. 

Tabuľka č. 1: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 

Kategória 

územia 

Opis 

chráneného 

územia 

Ref. 

čas. 

inter. 

Prípustné hodnoty a) 

(dB) 

      Hluk 

z  dopravy 

Hluk 

z iných 

zdrojov  

L Aeq, p
  

      Pozemná 

a vodná 

Železničné 

dráhy 

Letecká   
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doprava 
b) c) 

LAeq, p 

c) 

LAeq, p 

doprava  

          LAeq, p LASmax, p   

II. Priestor pred 

oknami obytných 

miestností bytových 

a rodinných domov, 

priestor pred oknami 

chránených 

miestností školských 

budov, 

zdravotníckych 

zariadení a iných 

chránených 

objektov, d) vonkajší 

priestor v obytnom a 

rekreačnom území.  

deň 

večer 

 

noc 

50 

50 

 

45 

50 

50 

 

45 

55 

55 

 

45 

- 

- 

 

65 

50 

50 

 

45 

 

Počas stavebných prác bude okolie výstavby ovplyvnené zvýšením hladín hluku, a to najmä: 

- pri pohybe nákladných vozidiel, doprava materiálu na stavbu 

- pri vykonaní stavebných prác strojmi, malou a veľkou stavebnou mechanizáciou  

 

Opatrenia v oblasti ochrany pred hlukom 

 Zabezpečenie koordinácie realizácie stavebných prác s prevádzkou škôlky  

 Vykonávanie demolačných prác pred a po odpočinku detí (upresnenie času s personálom) 

 Vhodná organizácia práce 

 používanie strojov s nižšími emisiami hluku; 

 vykonávanie preventívnej údržby ( len čo sa diely opotrebujú, hladiny hluku sa môžu zmeniť) 

 tlmenie na zníženie hluku alebo izolovanie vibrujúcich častí; 

 pripevnenie tlmičov 

❖ Prašnosť 

 

Prach sú pevné častice rozptýlené v ovzduší alebo usadené na stenách a iných plochách predmetov. 

Častice prachu sa môžu skladať z drobných čiastočiek rôzneho druhu v závislosti od prostredia, v 

ktorom sa práve nachádzajú. 

Za prach sa považujú častice alebo zoskupenia častíc menších ako 500 mikrometrov. Najväčšiu hrozbu 

však tvoria častice v rozmedzí 0,1 - 2 mikrometre, ktoré prenikajú hlboko do pľúc, lymfatických uzlín, 

otvorených rán, súčiastok jemnej elektroniky a iných miest.  

 

Opatrenia na zníženie prašnosti: 

 

 Zakrytie otvorov, aby sa prach nedostal do vnútorného priestoru 

 Pri doprave treba prekryť prašné materiály 

 Minimalizovať skladovanie sypkého materiálu 
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 Dráhu pádu pri sypaní prašných materiálov zabezpečiť pomocou vodiacich plechov, resp. 

používaním výsuvných násypných potrubí 

 Pri búracích prácach používať priemyselné vysávače, resp. priestory kropiť vodou 

 

 

❖ Čistota verejných priestranstiev a komunikácií 
 

V zmysle zákona c.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov počas stavby dodávateľ stavby sa zaväzuje udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 

komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a 

plynulosti cestnej, pešej a cyklistickej  premávky.  

 

Opatrenia pre zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií: 

 

 Stavebný a iný materiál na vykonávanie stavebných prác môže byť uložený na vozovke 

alebo chodníku len na mieste a za podmienok určených stavebným povolením, povolením 

na rozkopávku, alebo povolením na užívanie verejného priestranstva 

 Stavebné priestory musia byť upravené tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia 

 Zvyšky stavebného a iného prebytočného materiálu bude zhotoviteľ pravidelne odvážať 

 Doprava materiálov bude kolesovými vozidlami po miestnych komunikáciách, v prípade 

potreby bude ošetrená debnením 

 Očistenie kolies nákladných vozidiel v prípade nadmerného zašpinenia 

 

 

❖ Odstraňovanie odpadu 
 

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania 

stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave 

stavieb alebo odstraňovaní stavieb.  

 
V súvislosti s realizáciou stavby sa bude nakladať s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  vyhlášky MŽP SR č. 365/2015  Z.z., ktorou 

sa  ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 

Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

 

Zariadenie na zber odpadov bude umiestnené na stavenisku, primerane zabezpečené pred 

odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb.  Budú umiestnené kontajnery na zhromažďovanie 

odpadu vytriedené podľa druhov odpadu. Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie odpadu v zmysle 

hierarchie odpadového hospodárstva , najmä 

- Prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť 

na prípravu na opätovné použitie inému,  

- Recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 

prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému  

- Zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť recykláciu, 

odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému  

- Zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 

zhodnotenie 
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Predpokladané odpady vzniknuté počas výstavby sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 

365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov nasledovne: 

 

Kategória Druh 

17 09 04 - O zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 06 04 - O Izolačné materiály iné ako 170601-170603 

17 04 05 - O Železo a oceľ 

17 02 02 - O Sklo 

17 02 01 - O Drevo 

 

Zhotoviteľ odovzdá odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 

Z.z. 
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6. Zoznam zmlúv so subdodávateľmi 
 
Stavba sa bude realizovať vlastnými kapacitami a čiastočne subdodávkou. Zmluvnými 

subdodávateľmi sú: 

 

MABA elektro s.r.o.; IČO: 45 336 342, Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda 

- podiel zákazky 6,30 %, 

- predmetom subdodávky je elektroinštalácia, bleskozvod s uzemnením 
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7. Prevzatie staveniska 
 
Protokolárne - za účasti investora (objednávateľa) a dodávateľa (zhotoviteľa). Zaháji sa stavebný 

denník. 

Pri začatí stavby stavbyvedúci zabezpečí vytvorenie predpokladov pre účinnú a efektívnu 

komunikáciu medzi účastníkmi stavby i okolím. 

Stavbyvedúci  v nadväznosti na pravidlá dohodnuté v zmluve zabezpečí dohodnutie postupov 

vzájomného styku počas výstavby najmä: 

- uloženie dokumentácie stavby a stavebných denníkov, 

- osoby oprávnené jednať za jednotlivých partnerov,  

- vybavovanie vstupu na stavenisko,  

- písomne poverenie menovitých pracovníkov a rozdelenie kompetencie 

- postup odsúhlasovania záznamov s ďalšími pracovníkmi podľa okolností 

Pred preberaním staveniska sa pracovníci dôkladne oboznámia s podkladmi a vopred si pripravia 

všetky otázky, ktoré je potrebné v priebehu procesu preberania vyriešiť. 

Pri preberaní sa stavbyvedúci, ZP a ZG sústredia najmä na preverenie skutočných podmienok 

staveniska voči PD stavby. 

Všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na kvalitu realizácie, na termín alebo cenu 

prác, alebo iným spôsobom ohroziť záujmy VS musia byť uvedené v zázname z preberania a pred 

podpísaním protokolu o prevzatí staveniska musí byť zabezpečené ich vyriešenie. 

Protokol o prevzatí staveniska je uložený na stavbe a u prípravára. 

Výstupnú aj medzioperačnú kontrolu vykonáva zástupca objednávateľa (stavebný dozor) a zapisuje jej 

výsledky do stavebného denníka. 
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P.č. Predmet kontroly – Názov 

položky 

 názov kontrolovaných prác 

 kontrolný uzol 

 názov kontroly, skúšky, 

merania 

Spôsob 

kontroly 

Zodpovedná 

ooba - Kontrolu 

vykoná 

M-majster 

SVe-stavbyvedúci 

KSV- koordinátor  

TD-tech. Dozor 

R-revízny technik 

V-vedúci montér 

Množstvo/periodicita, 

Intenzita 

kontroly, 

skúšok,   

meraní 

Predpis  

Podklad na 

vykonanie 

kontroly 

Parameter Spôsob zaznamenania realizácie 

kontroly 

(Doklady o kontrole) 

A- protokol o skúške, Z- zápis 

v SD, DL, PM- protokol 

o meraní,,R- revízna správa, KP- 

protokol o kontrole, PP- preberací 

protokol 
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1. Zemné práce 

1.1 Výkop ryhy 

 

preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

 

každý druh 

 

Z 133/2013 Z.z.               

STN 73 3050 

PD 

ochrana základovej škáry 

dodržanie zimných 

opatrení 

ochrana výkopov pred 

prítokom vody 

 

Z 

2. Zvislé a kompletné konštrukcie 

2.1 Murovanie 

 

preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

 

každý druh 

každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013Z.z.               

STN 73 2310 

STN 72 2600                              

STN 73 2310                                  

STN 73 0225 

PD 

materiál, výrobky 

vizuálna kontrola kvality 

materiálu, kontrola 

zhotovenej konštrukcie,  

geometrická kontrola 

kontrola osadenia 

prekladov 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

+ každý typ  

Z 

3. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

 

3.1 Vnútorná omietka stien 

 

  

preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 Z.z.               materiál, výrobky 

kontrola prípravy 

podkladu 

kontrola čistoty 

a rovinnosti podkladu 

kontrola stykov 

konštrukcií, hrán 

kontrola povrchu 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

Z 

STN 73 0225 
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a rovinnosti omietok 

kontrola priľnavosti 

k podkladu 

kontrola farebného 

odtieňa 

3.2 Vonkajšia omietka stien 

 

  

preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 Z.z.               materiál, výrobky 

kontrola prípravy podkladu 

kontrola čistoty a rovinnosti 

podkladu 

kontrola stykov konštrukcií, 

hrán 

kontrola povrchu 

a rovinnosti omietok 

kontrola priľnavosti 

k podkladu 

 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

Z 

3.3 
Zhotovovanie vonkajších 

tepelnoizolačných 

kontaktných systémov 

(ETICS) 

 

preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 Z.z. 

technolog. 

Postup zatepľ. 

systému 

STN732901/Z1: 

2012 

materiál, výrobky 

kontrola technológie, 

kotviacich prvkov, 

rovinnosti 

 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

Z 

4. Izolácie proti vode a vlhkosti 

 

4.1 Izolácia proti zemnej 

vlhkosti  

preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

každý druh 

každá 

Z 133/2013 

Z.z. 

materiál, výrobky 

kontrola dodávky 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 
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 M dodávka, 

ucelená časť 

Technologický 

postup PD             

kontrola podkladu 

kontrola hotovej úpravy 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

Z 

5. izolácia striech – hydroizolácia strechy 

 

5.1 Zhotovenie povlakovej 

krytiny strechy – komplet 

(hydroizolácia strechy) 

 

preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 

Z.z.               

PD 

materiál, výrobky 

kontrola dodávky, 

kontrola podkladu a 

hotovej úpravy 

 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

Z 

6. Izolácie tepelné 

 

6.1 Tepelná izolácia striech 

plochých 

preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 

Z.z.               

PD 

materiál, výrobky 

kontrola dodávky, 

kontrola podkladu, 

kontrola hotovej úpravy 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

Z 

7. Konštrukcie – klampiarske  

 

7.1 Klampiarske konštrukcie preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 

Z.z.               

PD 

materiál, výrobky 

kontrola dodávky, 

kontrola podkladu, 

kontrola hotovej úpravy 

 

 

 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

Z 
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8. Konštrukcie tesárske 

 

8.1 Dodávka a montáž hranolov 

 

preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 

Z.z.               

PD 

materiál, výrobky 

kontrola dodávky, 

kontrola podkladu, 

kontrola hotovej úpravy 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

Z 

9. Konštrukcie stolárske 

9.1 Okno plastové, 

dvere plastové 

 

preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 

133/2013/1998 

Z.z.               

PD 

materiál, výrobky 

kontrola osadenia 

kontrola funkčnosti 

kontrola povrchovej 

úpravy 

kontrola neporušenia 

kontrola stykov s 

konštrukciou 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

Z 

10. Konštrukcie doplnkové kovové stavebné 

10.1 Oceľové konštrukcie preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 

Z.z.               

PD 

materiál, výrobky 

kontrola osadenia 

kontrola funkčnosti 

kontrola povrchovej 

úpravy 

kontrola neporušenia 

kontrola stykov s 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

Z 
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 názov kontroly, skúšky, 

merania 

Spôsob 

kontroly 

Zodpovedná 

ooba - Kontrolu 

vykoná 

M-majster 

SVe-stavbyvedúci 

KSV- koordinátor  

TD-tech. Dozor 

R-revízny technik 

V-vedúci montér 

Množstvo/periodicita, 

Intenzita 

kontroly, 

skúšok,   

meraní 

Predpis  

Podklad na 

vykonanie 

kontroly 

Parameter Spôsob zaznamenania realizácie 

kontroly 

(Doklady o kontrole) 

A- protokol o skúške, Z- zápis 

v SD, DL, PM- protokol 

o meraní,,R- revízna správa, KP- 

protokol o kontrole, PP- preberací 

protokol 
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konštrukciou 

11. Podlahy z dlaždíc, obklady 

11.1 Keramická dlažba, podlaha 

z keramických dlaždíc, 

Montáž obkladov 

preukázaná 
kontrolná 

TD   
SVe 
M 

každý druh 
každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 

Z.z. STN 74 

4505 

materiál, výrobky 

kontrola čistoty 

a rovinnosti podkladu 

kontrola dilatačných škár, 

škár v dlažbe, stykov 

s konštrukciou 

kontrola rovinnosti dlažby 

kontrola priľnavosti 

k odlahu 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 
Z 
 

 

 

12. Dokončovacie práce – nátery, maľby 
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P.č. Predmet kontroly – Názov 

položky 

 názov kontrolovaných prác 

 kontrolný uzol 

 názov kontroly, skúšky, 

merania 

Spôsob 

kontroly 

Zodpovedná 

ooba - Kontrolu 

vykoná 

M-majster 

SVe-stavbyvedúci 

KSV- koordinátor  

TD-tech. Dozor 

R-revízny technik 

V-vedúci montér 

Množstvo/periodicita, 

Intenzita 

kontroly, 

skúšok,   

meraní 

Predpis  

Podklad na 

vykonanie 

kontroly 

Parameter Spôsob zaznamenania realizácie 

kontroly 

(Doklady o kontrole) 

A- protokol o skúške, Z- zápis 

v SD, DL, PM- protokol 

o meraní,,R- revízna správa, KP- 

protokol o kontrole, PP- preberací 

protokol 
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12.1 Nátery kovových 

stavebných doplnkov, 

Maľba akrylátová 

preukázaná 

kontrolná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá 

dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 

Z.z.               

STN  73 3450 

PD 

materiál, výrobky 

kontrola farebného 

odtieňa a jednosti 

kontrola čistoty 

a rovinnosti podkladu, 

hrán 

kontrola vodorovných 

a zvislých špár obkladu 

kontrola stykov 

s konštrukciou 

kontrola dilatačných škár 

kontrola oteruvzdornosti 

náteru kontrola hotovej 

úpravy 

Prislúchajúca 

dokumentácia (Vyhlásenie 

o parametroch, certifikáty, 

atesty) 

Z 

13. Ústredné vykurovanie 

13.1 Vykurovacia skúška preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

Ucelená časť podľa PD a 

vyhlášky 

kvalita montáže 

správnosť a kvalita 

zapojenia 

funkčnosť 

 

Správa o vykonaní 

odborných prehliadok a 

skúšok 

14. Zdravotechnika 
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Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň 

 

 

   
P.č. Predmet kontroly – Názov 

položky 

 názov kontrolovaných prác 

 kontrolný uzol 

 názov kontroly, skúšky, 

merania 

Spôsob 

kontroly 

Zodpovedná 

ooba - Kontrolu 

vykoná 

M-majster 

SVe-stavbyvedúci 

KSV- koordinátor  

TD-tech. Dozor 

R-revízny technik 

V-vedúci montér 

Množstvo/periodicita, 

Intenzita 

kontroly, 

skúšok,   

meraní 

Predpis  

Podklad na 

vykonanie 

kontroly 

Parameter Spôsob zaznamenania realizácie 

kontroly 

(Doklady o kontrole) 

A- protokol o skúške, Z- zápis 

v SD, DL, PM- protokol 

o meraní,,R- revízna správa, KP- 

protokol o kontrole, PP- preberací 

protokol 
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14.1 Vnútorný vodovod preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 Z.z.               

STN 73 6660 

PD 

materiál, výrobky 

kontrola predchádzajúcich 

prác 

vedenie potrubia 

sklon potrubia 

zhotovovanie vnútorného 

vodovodu 

vedenie vodovodu 

 

Vyhlásenie o parametroch 

Z, KP 

14.2 Vnútorná kanalizácia preukázaná 

kontrolná 
TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013 Z.z.               

STN 73 6760 

PD 

materiál, výrobky 

Pripravenosť stavby pre 

montáž kanalizácie 

Kontrola spádu potrubia, 

rozmerov a nepriepustnosti 

revíznych šachiet 

Skúška vodotesnosti 

zvodného (ležatého) 

potrubia 

Zabezpečenie stability 

pätných kolien upevnenie 

a pripojenie potrubia 

Pripojenie zariaďovacích 

predmetov a podlahových 

vpustí 

Zakrytie skontrolovanej 

kanalizácie 

 

Vyhlásenie o parametroch 

Z, KP 



 

 

Kontrolný a skúšobný plán (KSP) 
Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň 

 

 

   
P.č. Predmet kontroly – Názov 

položky 

 názov kontrolovaných prác 

 kontrolný uzol 

 názov kontroly, skúšky, 

merania 

Spôsob 

kontroly 

Zodpovedná 

ooba - Kontrolu 

vykoná 

M-majster 

SVe-stavbyvedúci 

KSV- koordinátor  

TD-tech. Dozor 

R-revízny technik 

V-vedúci montér 

Množstvo/periodicita, 

Intenzita 

kontroly, 

skúšok,   

meraní 

Predpis  

Podklad na 

vykonanie 

kontroly 

Parameter Spôsob zaznamenania realizácie 

kontroly 

(Doklady o kontrole) 

A- protokol o skúške, Z- zápis 

v SD, DL, PM- protokol 

o meraní,,R- revízna správa, KP- 

protokol o kontrole, PP- preberací 

protokol 
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14.3 Zariaďovacie predmety preukázaná 

kontrolná 

TD   

SVe 

M 

každý druh 

každá dodávka, 

ucelená časť 

Z 133/2013  Z.z.               

PD 

materiál, výrobky 

kontrola  materiálov  

kontrola tesnenia 

kontrola funkčnosti  

Vyhlásenie o parametroch 

 

15. Elektroinštalácia 

15.1 Demontáž a montáž sietidiel 

 

 

 

preukázaná 

kontrolná 

V 

SVe 

TD   

Každý druh, 

Každá dodávka 

ucelená časť 

podľa PD  materiál 

kvalita montáže 

Vyhlásenie o parametroch  

Certifikáty 

15.2 Bleskozvody preukázaná 

kontrolná 

R 

V 

SVe 

TD 

ucelená časť 

 

podľa PD a 

vyhlášky  

kontrola predpísaných 

elektrických parametrov 

elektroinštalácie,  

kvalita a správnosť 

prevedených prác 

kompletnosť predložených 

dokladov a PD skutočného 

vyhotovenia 

Správa o vykonaní 

odborných prehliadok 

a skúšok elektro 

Certifikát, Vyhlásenie o 

parametroch 
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9. Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality 
 

1.  Názov stavby „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci 

Vrakúň“ 

 

 

2.  Číslo zmluvy/ 

objednávky 

68/2018/2 

 

3.  Cenová kalkulácia  Príloha č.1 ZOD 

 

4.  Strojné 

zabezpečenie podľa 

použitej 

technológie 

Druhovosť a časový plán nasadenia strojov a zariadení zabezpečuje 

úsek dopravy na základe žiadanky stavbyvedúceho. 

Obsluhy a posádky strojov vedú predpísané záznamy o prevádzke a o 

údržbe zariadení.  

Za technický stav strojov zodpovedá vedúci dopravy. 

Predpokladá sa používanie  strojov: 

Demolačné kladivo, kompresor, náradie na rezanie a rozpaľovanie 

železa, zváračka, rezač závitov,  

Nákladné vozidlo TATRA s kontajnermi linka na výrobu 

plastových okien a dverí, stavebné debnenie 

 

5.  Preprava 

zariadenia 

staveniska 

a technológie  

 

Zabezpečuje stavbyvedúci a úsek dopravy  

Stavbyvedúci musí vytvoriť na stavenisku podľa podmienok 

staveniska taký režim vstupu a pohybu vozidiel, aby na stavenisko 

nemohli nepovolané vozidlá vchádzať. 

Taktiež musí ohraničiť resp. ohradiť priestor vykonávania prác 

a pohybu pracovníkov výstražnými tabuľami  a páskami.  

 

 

6.  Pracovné 

prostredie - 

sociálne vybavenie 

stavby  

Akékoľvek neplánované odchýlky od stanoveného postupu musia byť 

prerokované s generálnym projektantom a následne postúpené na 

predpísanom formulári objednávateľovi  na schválenie  a posúdené z 

hľadiska dopadu na kvalitu stavby.  

Podmienky na pracovisku musia umožňovať vykonať práce podľa 

schválených technologických postupov. Kontrolu podmienok 

pracoviska vykoná stavbyvedúci vydávajúci príkaz na začatie prác. 

Práce musia byť vykonávané podľa úplnej a aktuálne platnej 

projektovej a technickej dokumentácie. Kontrolu úplnosti a aktuálnosti 

dokumentácie vykoná stavbyvedúci. 

Pre vykonávané práce musí byť k dispozícií potrebná pracovná 

dokumentácia, najmä technologické postupy, pracovné návody, 

návody na obsluhu strojov a zariadení. Táto dokumentácia musí byť 



 
 

 

Veľká Budafa 66, 930 34 Holice 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10074/T  

IČO. 36 228 427      DIČ: 2020196596     IČ DPH: SK 2020196596 

 

 

Ponuka  - podlimitná zákazka 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň“   

prístupná pred začatím i počas prác na overenie správnosti 

vykonávaných postupov. 

Všetky použité nástroje, stroje a zariadenia musia byť v riadnom 

technickom stave, zaručujúcom bezpečnú a kvalitnú prácu. Parametre 

použitých zariadení musia spĺňať požiadavky technologických 

predpisov. Za stroje a zariadenia sú zodpovední pracovníci, ktorí ich 

používajú. 

Práce musia byť vykonané tak, aby nedošlo k porušeniu alebo 

posunutiu geodetických a meracích značiek. Tieto značky musia byť 

riadne označené a chránené proti poškodeniu. 

V priebehu prác je na pracovisku udržiavaný poriadok. Prechody a 

únikové cesty sú udržiavané voľné a bezpečné. 

Po ukončení prác každá pracovná skupina odstráni z pracoviska 

zvyšky materiálu a prípadný odpad. 

 

7.  BOZP, PO Za dodržiavanie predpisov BOZP a PO na stavbe zodpovedá 

stavbyvedúci, bezpečnostný technik, školenia zabezpečuje manažér 

BOZP.  

 

8.  Odkazy na 

súvisiacu 

dokumentáciu 

(STN, legislatíva, 

interné 

dokumenty) 

- Projektová dokumentácia  

- Technická správa  

- Príručka IMS 

- Register PIP 

 

- Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania 

parametrov; 

- Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Vyhláška MZ SR  549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 

životnom prostredí 

- Vyhláška MZ SR 237/2009 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 

hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

- Vyhláška 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 

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v neskorších predpisov(stavebný zákon) 

- Vyhláška 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 



 
 

 

Veľká Budafa 66, 930 34 Holice 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10074/T  

IČO. 36 228 427      DIČ: 2020196596     IČ DPH: SK 2020196596 

 

 

Ponuka  - podlimitná zákazka 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň“   

všeobecných technických požiadavkách na  výstavbu a o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

- Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 

vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady SR č. 

272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; 
- Zákon č. 79/2015  Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

- Vyhláška MŽP č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov  

- Vyhláška MŽP č. 373/2015 Z.z., o rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými 

prúdmi odpadov 

- Zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

- Vyhláška MDVRR SR č.364/2012, ktorou sa vykonáva 

zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

- Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

- Zákon č.    314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi 

- stavenisko a ostatné súvisiace prekážky označiť v zmysle 

uvedených predpisov výstražnými tabuľkami, značkami v zmysle 

STN EN 61310-1:2000-01 (33 2200) 

- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách 

- Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v 

znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 

- Zákon č. 137/2010 Z.z., o ovzduší 

- Vyhláška č. 24/2003 Z. z.,  ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

- Zákon č. 126/2006 Z.z., o verejnom zdravotníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 135/1961 Z.z., o pozemných komunikáciách 

- Zákon č. 17/1992 Z.z., o životnom prostredí 

- Zákon č. 538/2005 Z.z., o prírodných liečivých vodách, 

prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a 

prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

- Úplné znenie č. 193/1997 Z.z. o pozemných komunikáciách 
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(cestný zákon) 

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných 

a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami 

- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie 

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych 

požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na 

zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

 

 


























