
.,Nadstavba a modemiz.ácia budovy požiarnej ochrany s. č. 136 v obci Pavlovce" 

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

zmien a doplnení 

1.1.0bjednávateľ: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

OBEC PA VLOVCE 
Obecný úrad Pavlovce 143 
094 31 Hanušovce nad Topl'ou 

Štatutárny orgán: Jng. Jozef Kočiš starosta obce 
Oprávneni rokovať: 
- vo veciach zmluvných s právom podpisovať 

zmeny zmluvy: Ing. Jozef Kočiš, starosta obce 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK33 0200 0000 0019 7897 7057 
IČO: 00 332 658 
DIČ: 2020630293 
TeL/Fax: 057/445 23 22, 0903639839 
E-mail: obecpav lovce@gmail.com 

1.2. Zhotoviteľ: 

(ďalej len „objednávate!'") 

.Ján Velebír - STAVITEĽ 
Širiava 440/12 
094 31 Haoušovce nad Topl'ou 

Štatutárny orgán: Ján Velebír, majiteľ firmy 
Oprávnení rokovať: 

vo veciach zmluvných s právom podpisovať 
zmeny zmluvy: Ján Velebír Velebír, majiteľ firmy 
o technických otázkach: Ján Velebír, majiteľ firmy 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
fBAN: SK28 0200 0000 0012 1214 6751 
IČO: 34 899 197 
DIČ: 1020772830 
IČ pre DPH: SK1020772830 
Telefón/ Fax: 057/4422466, 0905432024 
E-mail: velebirj@gmail.com 
Registrácia: Okresný úrad Vranov nad Topľou 

Číslo živnostenského registra 713-1606 

(ďalej len .,zhotoviteľ„) 
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Článok íl. 
Východiskové podkladv a údaje 

2.1. Východiskové podklady. 

2.1.1. a Súpis položiek - výkaz výmer . 
. ,Nad<;tavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s. č. 136 v obci Pavlovce" 

2.1.2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 14.03.2018 
a podmienky uvedené v dokumentácii predloženej objednávateľom. 

2.2. Východiskové údaje. 

Názov stavby: „ Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s. č. 136 v obci 
Pavlovce" 

2.2.2. Miesto stavby: Pavlovce 

2.2.3. Objednávateľ: Obec Pavlovce 

Článok m. 
Predmet plnenia 

3. l. Predmetom tejto zmluvy je dodávka stavebných prác na uvedenej stavbe. 

3.2. Zhotoviteľ zhotoví dielo uvedené v bode 3.1 . podľa dokumentácie uvedenej 
v bode 2.1. l. tejto zmluvy. Zhotoviteľ dodrží všetky platné STN a technologické postupy 
podľa dokumentácie uvedenej v bode 2.1.1 tejto zmluvy. 

3.3. Realizácia predmetného diela je podmienená zabezpečením finančných zdrojov na 
predmetnú zákazku. V prípade nezabezpečenia finančných zdrojov v tenníne 

Článok IV. 
Lehota plnenia 

.i.1 . Doba realizácie: 
- začiatok stavebných prác: do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska 
- ukončenie stavebných prác: 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska 

4.2. Termín odovzdania staveniska: ........................ . 

4.3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok vykonať dielo ukončením dodávky diela podľa bodu 
3.1. preuká7..aním garantovaných parametrov, predJožením predpísaných a požadovaných 
atestov a zápisničným preberacím protokolom. 

4.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu čl. 111. bod 3.1. na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom tennine. 

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v prevedení tak ako bolo dohodnuté 
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prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

Článok V. 
Cena 

5 .1 Cena za zhocovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. ill. bod 3 .1. tejto zmluvy je 
Stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. a vykonávacej vyhlášky 
k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. ako pevná cena podľa priloženého výkazu výmer platná 
do odovzdania diela a činí: 

„N adstavba a modernizácia budovv požiarnej ochra11y s. č. 136 v obci Pavlovce" 

Cena bez DPH .............................................................. . 
DPH20% 
Celková cena .„„ ...... „„ ...... „„ ... .... „ •• • „ „ .. „„.„„„ .... „.„ . 

5.2 Zhotoviteľ je platcom DPH. 

25 065,00 € 
5 013,00 € 

30 078,00 € 

5.3 Všetky zmeny a výkony, požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia 
i prípadné zmeny budú riešené dodatkami k tejto zmluve. 

5.4 Dohodnutú cenu podľa bodu 5.1. tejto zmluvy je možné zmeniť z dôvodu ak sa zmluvné 
strany dohodnú na zmene a viac prácach. Zmena ceny bude riešená dodatkom k tejto 
zmluve. 

5.5 Cena dohodnutá v bode 5.1 tejto zmluvy .kryje náklady, potrebné na dodržanie zmluvne 
dohodnutých kvaJitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a to 
najmä: 
a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

technických normách a predpisoch platných na území SR 
technologických predpisoch výrobkov zabudovaných materiálov 

b) podmienok realizácie diela: 
prevádzka, údržba, vypratanie a uvedenie do pôvodného stavu objektov a plôch 
zariadenia staveniska 
náklady na odvoz a poplatky z.a uloženie stavebného odpadu 
nákJady na odvoz prebytočného materiálu 
nák.Jady na stráženie staveniska 
náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby 
náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počás výstavby 
náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna 
a na prácu nadčas 
poistenie diela 
náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu 
náklady na udržanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom 
okolí 

Článok Vl. 
Platobné podmienky a spôsob fakturácie 

6.1. Zhotoviteľ vystaví súpis vykonaných prác, v príslušnom zdaňovacom období. Objedná
vateľ do piatich pracovných dni po doručení, potvrdí podpisom oprávneného pracovníka 
predložený súpis. Na základe takto potvrdeného súpisu vykonaných prác vystaví 

„ 
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zhotoviteľ faktúru. Splatnosť faktúr je do 15 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

6.2. Konečné vyúčtovanie predloží objednávateľovi do 14 dní po odovzdaní a prevzatí stavby. 
Zhotoviteľ s objednávateľom odsúhlasí konečné vyúčtovanie do 14 dní po odovzdaní 
a prevzatí cliela. 

6.3. Splatnosť konečnej faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia objednávatel"ovi. 

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 289/95 Z. z. je objed
návateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splat
nosti začne plynúť dňom doručenia oprávnenej faktúry. 

6.6 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa je tento povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi všetky hodnoverne preukázané náklady, ktoré zhotoviteľ účelne vynaložil 
na realizáciu diela a všetky škody, ktoré mu týmto aktom objednávateľa vznikli. 
Splatnosť predložených faktúr je do 30 dni. 

Článok VIL 
Podmienky yykonania, odovzdania a prevzatia diela 

7 .1. Povinnosti objednávateľa, od ktorých je závislé včasné plnenie zhotoviteľa: 
a Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ dodá zhotoviteľovi všetky podklady pre 

realizáciu dohodnutých prác a odovzdá stavenisko s vytýčenými inžinierskymi sieťa
mi. 

b. V prípade omeškania jednotlivých platieb uvedených podľa čl. Vl. tejto zmluvy, bude 
posunutý termín zhotovenia diela zhotoviteľom minimálne o dobu omeškania platieb 
kumulatívne. V prípade omeškania diela s platením o viac ako 60 aru je zhotoviteľ 
oprávnený práce na diele i prerušiť až do doby zaplatenia omeškaných platieb, prípad
ne od zmJuvy odstúpiť, pokiaľ sa zmluvné strany dodatkom k zmluve nedohodnú inak. 
V tomto prípade omeškania objednávateľa má zhotoviteľ tiež právo na úhradu 
nákladov, príp. škôd~ ktoré mu z tohto tirulu preukázateľne vznikli. 

7 2 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: p. Igora Sopoligu 

7 .3 Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska bude viesť stavebný denní.k, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 
postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie. Zápis bude 
zaznamenaný v deň, keď boli práce vykonané, len výnimočne v nasledujúcom dni. 

7 .4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Je povinný 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácii 
v zmysle cestného zákona a zabezpečí bezpečnosť na stavbe a a v jej dotknutom území. 

7.5 Zhotoviteľ najneskôr do 15 dní pred dokončením diela oznámi objednávateľovi 
dokončenie prác, na základe čoho objednávateľ do 15 dní od doručenia oznámenia 
zhotoviteľa o dokončení stavby určí termín preberacieho konania a bude v ňom riadne 
pokračovať. 

7 .6 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje objednávateľ spolu so zhotoviteľom. 
Zápisnica obsahuje súpis zistených chýb resp. záznam aj o nevyhnutných dodatočne 
požadovaných prácach, ako aj prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Ak objedná
vateľ odmieta prevziať clielo, je povinný spísať z.ápis o odmietnutí prevzatia diela 
a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov. pre ktoré objednávateľ odmie-
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tol prevziať dielo, sa opakuje konanie o prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví 
zápisnica podľa hore uvedeného 211enia. 

7.7 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom 
rozsahu zabezpečí zhotoviteľ. 

7.8 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska 
a zariadenia v termíne podľa čl IV. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať požiadavkám 
stavby, príslušným norm~ technickým podmienkam a stavebnému z.ákonu. 
Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutie správnych orgánov vydaných v súvislosti 
s touto stavbou. 

Článok vrn. 
Záručná doba 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok 
zmluvy a projektu stavby. aže počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve. 

8.2. Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy 
objednávateľom. Na technologickú časť bude poskytnutá záručná doba v trvaní 
24 mesiacov, respektíve záruka k.'torú uvádza výrobca resp. predajca jednotlivých 
z.abudovaných výrobkov. 

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 
zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované chyby (skryté chyby). Chyby spôsobené 
z dôvodov na strane zhotoviteľa zhotoviteľ odstráni bezplatne. 

8.4. Zhotoviteľ sa z.aväzuje z.ačať s odstraňovaním zistených chýb predmetu plnenia v zmysle 
bodu 8.2. a 8.3. najneskôr do päť dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 
a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 15 pracovných 
dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. V prípade omeškania zhotoviteľa 
s odstránením chýb. je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť sám na náklady 
zhotoviteľa . 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty a finančné sankcie 

9. l. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. W. po termíne uvedenom v čl. IV., môže 
objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy ako aj uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z celkovej ceny diela z.a každý aj z.ačatý deň omeškania zhotoviteľa. 

9.2. V prípade oneskorenia úhrady faktúry podľa bodu 6.5. čl. Vl. môže zhotoviteľ uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z dlžnej čiastky denne. 

9.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení súčasne uplatniť prípad.ný úrok z omeškania 
v zmysle Obchodného zákonníka. 

„ 
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Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

10.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú: 

a) Útvar finančnej kontroly a nimi poverené osoby. 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby. 
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 

10.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka. 

10.3 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa môže uskutočniť len formou písomných dodatkov 
k zmluve. 

10.4 V prípade zmeny obchodného mena, adresy , sídla, čísla účtu, každá zo zmluvných strán · 
oznámi bezodkladne túto skutočnosť druhej strane. 

10.5 Táto zmluva je vyhotovená v 2 - och origináloch. pričom 1 originál dostane 
objednávateľ a 1 originál zhotoviteľ. 

10.6 Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými 
stranami potvrdený. 

1O.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

10.8 Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 

OJ ug .LJ.tJ 
Hanušovce n!f , „ ....... „ ..................... „ .. . Pavlovce, 

Zhotoviteľ : Objednávateľ: 



Krycí llst rozpočtu 

Stavba: Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č 136 v obci Pavlovce 

Objekt: Hasičskä zbrojnica 

Ks: 

Spracoval: Dňa 

dberater: OBEC PAVLOVCE ICO: 0033.2658 

DIC: 2020630293 

Dodávateľ: Ján Veleblr - STAVITEĽ 1Co· 34 899197 

DIC: 1020772830 

Projektant: TANOT s.r.o. 1Co: 5on8200 

DIC: 2120474499 

A IZRN !Montáž Materiál IZRN spolu B Ďalšie náklady 

HSV 18 460,289 O.OOO 18 460,289 6 o.o 
2 PSV 3 423,232 3181 ,479 6 604,711 7 Kompletaená činnosť 0,000 

3 MONT 8 HZS O.OOO 

4 9 

5 Spolu 25 066,000 10 Spolu 0,000 

c VRN D VRN 

11 Zariadenie staveniska 0%z[H+P+M) 0,000 16 Mimoriadne sťaž.pOdmfenky 0%z{H+P+M] 

12 Územie so sťaž. podm1e 0% z [H+PJ O.OOO 17 Horské oblasti 0%z(H+P+M] 

13 Prevádzkové vplyvy 0% z[H+P+M] O.OOO 18 Mimostavenisková doprava 0%z(H+P) 

14 19 

15 20 Spolu 0,000 

Projeklant,rozpočtár E Celkové náklady 

21 Sučel riadkov 5.10,15,20 25 065,000 

22 DPH 20% z 25 065,000 5 013,000 

23 DPHO%z O.OOO 0,000 

24 Spolu v EUR 30 078,000 

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ 

„ 



Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.136 v obci Pavlovce / Hasičská zbrojnica 

Odberateľ: OBEC PAVLOVCE Spracoval: 

Projektant: TANOT s.r.o. Ks: 

Dodavater: Jan Veleblr - STAVITEĽ OUum: 

Stavba: Nadstavba a modemlzlllc la budovy poiiamej ochrany s.č.136 v obci Pavlovce 

Objek1: Hasičská zbrojnica 

Prehrad rozpočtových nákladov 

Cennlk Kód pololky Názov Mj Mnolstvo MonW Mmriál Cerni celkom Hmotnosť Suť 

Präce HSV l -
ZEMNt: PRÁCE 

1/A 1 132201101 Výkop ryhy do ~frky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 5,700 22.026 125.548 
-- --

1/A 1 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m m3 5,7001 1.275 7,266 
-

t 
ZEMNÉ PRÁCE 132,816 0,000 132,816 0,000 0,000 

ZÁKLADY r 
Trallvod z drenä.tnych nlrok bez IOtka. vnutomého priem nirok 60 

2/A 1 212755113 mm m 20,000 1,561 31 220 0,155 

2/A2 28990211 1 Otlčeme alebo osekanle vrstiev omietok L stien, .0,06300! m2 115,000 12,144 , 396,560 0,878 

ZÁKLADY 1 427,780 0,000 1 427,780 1,033 0,000 
--

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 
- -

Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s llchopnou kapsou na MC-5 a 
11/A 1 311273116 tenkovrst .,maltu YTONG hr.300 P2-400 m3 12,222 125,762 1 537,063 8.824 -

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst ,mailu YTONG hr 100, 

'f 

11/A 1 r lli2102 P2-500 . m2 32,200 16,364 526,921 3,834 

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 2 063,98-4 0,000 2 063,984 12,658 0,000 

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

11fA 1 417321515 Betón stutujúclch pásov a vencov t elezový tr. C 25/30 m3 8,930 135,2981 1 208,211 20,409 
--

Debnenie bočnic stužujuclch pásov a vencov vrátane vzpier 
11/A 1 417351 115 zhotovenie m2 104,000 7.520 782,080 1,928 

Spr1t ov8Jlé syslmwm Systl!maUc-pynmldo.wsn, t'I • 051n10 SSS St rana 1 z S 
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Cennlk Kód polo!ky Nizov Mj Mnotatvo MonW M•tarlál Cena celkom Hmotnosť Suť 

Debnenie bočnlc stu!ujúclch pésov a vencov vrátane vzpier 

i 11/A 1 417351116 odsträneme m2 104,000 2,4~1 257,920 

11/A 1 417361821 Výstuf stu!ujúclch pasov a vencov z betonárskej ocele 10505 0,714 1 421 ,3n 1 014,863 0,726 

11/A 1 430321414 Schodiskové konštrukcie. betón !elezový tr C 25130 m3 1.500 133.855 200,783 3,3961 

11/A 1 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcii z betonérskej ocele 10505 o.oso 1 429.163 114,333 0,081 

Debnenie stupr'lov na podslupflovej doske alebo na teréne pôdorysne 
11/A 1 434351145 krivočiarych zhotovenie m2 8,000 17,391 139,128 0,233 

Debnenie stupr'lov na podstupl\ovej doske alebo na teréne pôdorysne 
11/A 1 434351146 knvočiarych odstránenie m2 S.OOO 2,668 21 ,344 

VODOROVNE KONŠTRUKCIE 3 738,662 0,000 3 738,662 26,773 0,000 

POVRCHOVE UPRAVY 

Vnútorné cement. omietka v podlatr s v schodisku muriva oceľou 
11/A 1 612451253 hladené m2 35,880 12,016 431 ,134 , ,613 

Vnútorné omietka stien BAUMIT, vápenná bíels,jemná 
11/A 1 612465138 štuková.miešame strojne,nanášanle ručne hr.4 mm m2 35,880 3,903 140,040 0,215 

Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT. strojne 
11/A 1 612465141 mletané ,ručne nanéšanä hr.3 mm m2 35,880 4.476 160,599 0.144 

Vonkajš ia omietka stien tenkovrstvová slllkónová s ryhovanou 
11/A 1 622462543 štruktúrou Prfce Color Mulllputz RS - BASF hr.zrna 2,00mm m2 114,960 13,419 1 542,648 0,351 

Doteplenle vonk konštrukcie. bez povrchovej úpravy. systém XPS 
STYRODUR 2800 C - BASF, lepeny rámovo s pnkotvenlm, hr 

11/A 1 625250153 izolantu 50 mm m2 16,000 32,085 513,360 0,168 

izatepleole doskoml NOBASIL Tf 175kg/m3'ystém BAUMIT h• 50 ~ 
11/A 1 625251050 mm bez omietky m2 114,960 35,662 4 099,704 2,361 

Kontaktný zatepľovacl systém hr. 20 mm Weber - Terranova THERM · 
11/A 1 625252040 TERRANOVA ( EPS ) zateplenie ostenia okien a dverí m2 10,368 23,518 243,835 0,084 

11/A 1 631312661 Mazanina z betónu prostého tr C 20125 hr nad 50 do 80 mm m3 3,088 149,260 460,915 6,908 

' Výstuž mazanln z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
11 /A 1 631362021 zváraných sieti z drôtov typu KARI 0,350 1 330,062 465,522 0,421 

Vonkajšl sanačný systém stien PCl Sanlment Super, sanačná 
R/RE 6224677171 omietka jednovrstvoné, hr. 25 mm m2 22,550 107,778 2 430,394 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 10 488,151 0,000 10488,161 12,265 0,000 
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OSTATNE PRÁCE l 
Búranie podkladov pod dla!by, liatych dlažieb a mazanln,škvarobetón 

13/B 1 965041321 hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -1,60000t ml 5.500 58,449 321 ,470 

13/B 1 968062455 Vybúrame drevených dverovych zárubni, -0,0820ot m2 4,000 , 3,864 15,456 0,170 

13/B 1 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmOI na skládku do 1 km 23.586 11 ,136 262.654 

13/B 1 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďal§I 1 km 23,586 0,395 9,316 

OSTATNE. PRÁCE 608,896 0,000 608,896 0,170 0,000 

Práce HSV 18 460,289 0,000 18 460,289 62,899 0,000 

Práce PSV 

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovné penetrac'.:ným náterom za 
711/A 1 711111001 studena m2 39,000 0,138 5.382 

711/A 1 711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosH vodorovná NAIP pritavenlm M2 39,000 1,433 55.887 0,021 

R/RE 628322820 Päsy ratké asfaltové Hydroblt v 60 s 35 m2 78,000 2.579 201 . 162 

S/S10 1116315000 Lak asfaltový ALP·PENETRAL v sudoch 0,040 1 267,808 50,712 0,040 

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 262,431 50,712 313,143 0,061 0,000 

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 

Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej 
762/A 1 762332120 plochy 12(}..224 cm2 m 78,480 7,253 569,215 0.072 

1 

Montáž debnenia a latovanta štítových odkvapových rfms pri 
762/A 1 762342202 vzdialenosti lét do 220 mm m2 78,480 1.650 129.492 

Monté.! debnenia a latovanla štllových odkvapových rims - kontralaty 

' 
7621A 1 762342210 rozpon 8(}..120 cm m2 78,480 1,057 82,953 

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 
laťovanle, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 27.52.r 762/A 1 762395000 pásová ocer, vruly m3 2,310 63,571 0,054 

S/SSO 6051066200 Drevo Ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek m3 0,230 167.225 38,462 0,127 

Spt11CDV11n! 5VSt~mom SyslematlC"'pyramlda W<!n, l l!I. DSl n IO 585 Stra na 3 z S 



Rozpočet Nadstavba a modernizácia budovy požiarnej ochrany s.č.136 v obci Pavlovce / Hasičská zbrojnica 

Cennlk Kód polotty Nbov Mj Mnoatvo MonW Materi Al Cena celkom Hmotnosť sur 
-

S/S80 6051066200 Drevo Ihličnaté neopracované dosky a fošne neom1etané smrek m3 0.150 167.225 25,084 0,0831 

S/S80 6053302500 Smrekovec hranol akosť t df 400-650cmxhr 160mmx!. 160-220mm m3 1,970 233,421 459,839 1 084 
-

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 
1 

845,231 523,385 1 368,618 1,420 0,000 

--- • KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 

Strešné krytina MASLEN ŠKRIDPLECH - lesklý polyester 25µ, sklonu 
764/A6 764173102 nad 30• do 45• m2 78,480 11, 127 873,247 0,414 

Doplnky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH. GAPA, UNIDACH, 
TOPDACH- hrebenáč oblý 2m r š.410mm - lesklý polyester 25µ, 

764/A 6 764173.205 sklonu nad 30• do 45• m 7,800 11 .976 93,413 0,007 

- Doplnky strešnej krytiny MASLEN šKRIDPLECH, GAPA. UNIDACH. 
TOPDACH · bočné lemovanie na alebo pod krytinu 2m r.š.310mm • 

764/A 6 764173402 lesklý polyester 25µ, sklonu nad 30• do 45• m 22.000 7,332 161,304 0,011 

Doplnky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH,-GAPA, UNIDACH, 
--

TOPDACH - odkvapové lemovanie 2m r.š.250mm - lesklý polyester 
764/A 6 764173432 25µ, sklonu ned 30• do 45• m 15,600 5,741 89.560 0,007 

Doplnky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA. UNIDACH, 
t-----

TOPDACH - čelo hrebenéča r.š 310mm - lesklý polyester 25µ, sklonu 
764/A6 764173502 nad 30• do 45• ks 2.000 4.239 8.478 0,001 

Doplnky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIOPLECH. GAPA. UNIOACH, 
TOPDACH - snehové zábrana bez butyl tesnenia - lesklý potyester 

764/A6 764173542 25µ, sklonu nad 30• do 45• ks 25.000 2,520 63,000 0,006 

764/A 6 764712007 Oplechovanie parapetov MASLEN, oceľové LPL 0,6mm, š 250 mm m 8,100 4,634 37,535 0,002 

Odkvapový systém MASLEN - odpadné rúra zvodové kruhová rovné 
764/A 6 764751212 ON 100mm m 8,000 12,134 97,072 0.022 

764/A 6 764751232 Odkvapový systém MASL~N - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / so• ks 4,000 11 ,907 47.628 0.011 

Odkvapový systém MASLEN - žfab pododkvapový polkruhový s 
764/A 6 764761332 hékml veľkosť 150 mm m 15,600 12,312 192,067 0,010 

' 764/A 6 
Odkvapový systém MASLEN - trabové čelo polkruhové vel'kosť 150 

764761372 mm ks 4,000 3,725 14,900 0,000 
- f-

Odkvapový systém MASLEN - spojka polkruhových žľabov verkosľ 
764/A 6 764761422 150mm ks 4,000 4,783 19.132 0,001 

Odkvapový systém MASLEN • žľabový kolllk k polkruhovým žľabom 
764/A 6 764761432 veľkosť 150/100 mm ks 2,000 9,644 19,288 0,001 
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Paropnepustná fólla pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná -
764/A 6 764900002 135g/m2 m2 82,500 1,700 140,250 0,010 

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 1 856,874 0,000 1 856,874 0,503 0,000 

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 

MonW zárubni obložkových pre dvere dvo1krldlové hr.steny do 170 
76ô/A 1 766702121 mm ks 4,000 35n1 1413,084 0,002 

Dvere SAPELI vnútorné. fóliované M30. 112 presklenie, š.60, 70. 80, 
Sl590 6117103101 90cm/STN,obJ . č.FOST30 ks 4,000 80.683 322,732 0.100 

~rubr'la SAPELI vnútorná, normal, dýha. dvojkrldlová, hrúbka steny 
5/590 6117103148 do 17 cm, A.60, 70, 80, 90cm/STN.obj.č.ZDYDK17 ks 4,000 140,841 563,364 o.oso 

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 143,0841 886,096 1 029,180 0,182 0,000 

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 

Monlát okna plastového jednodielneho so zasklenim šlrky 600 mm x 
7671A 1 767631101 výšky 600 mm ks 3.000 20,445 61 .335 0,001 

Montáž okna plastového jednodielneho so zasklenlm šlrky 1200 mm 
767/A 1 7676311541 x výšky 1200 mm ks 4.000 39,398 157,592 0,002 

Montát okna plastového dvojdielneho so zasklenlm šlrky 1500 mm K 

767/A 1 767631325 výšky 1500 mm ks 1.000 51 ,000 51 .000 0,001 

Mon~t dverl plastových jednodielnych so zasklenim výšky 2050 mm 
767/A 1 767641202 x šlrky 900 mm ks 1,000 45,685 45,685 0,001 

Plastové okno SALAMANDER jednokrldlové otváravo-sklopné 
S/590 6114107200 llýšky/šlrky 6001600 mm ks 3,000 95.762 287.286 0,071 

Plastové okno SALAMANDER dvojkrldlové otváravé. otvaravo-
51590 611411 7100 sklopné llýškylälrky 1200/1200 mm ks 4,000 218 872.000 0,219 

Plastov6 okno SALAMANDER dvojkrldlové otváravé. otvaravo-
S/S90 6114120400 sklopné výšky/šlri<y 15001f500 mm ks 1,000 269 269,000 0.065 

Plastové balkónové dvere SALAMANDER otváravo-sklopné 
S/S90 6114122300 \/ýšky/šlrky 20501 900 mm ks 1,000 293 293,000 0,049 

' KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 316,612 1 721,286 2 036,898 0,409 0,000 

Prace PSV 3181 ,479 2,665 0,000 

L ll on v EUR 3 181,479 ,OOO 
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