




 kód ITMS projektu =..................................... 
 označenie   faktúra a jej číslo, 

 špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého 
výdavku  v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác  v prílohe ako súpis prác 

 špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa), 

 špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD, 

 pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 

 dátum doručenia dokladu objednávateľovi (odtlačok pečiatky podateľne objednávateľa) 
 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať 
nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie 
s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry. 
5.3.2 
Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť  Objednávateľovi aj v 
elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty. 
5.4. 
Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. 
5.5. 
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom. 
5.5.1. 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov, štátneho rozpočtu a štrukturálnych 
fondov EÚ, OP KŽP - Prioritná os 1, preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované 
práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych 
fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom 
nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“). 
 5.6. 
Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu  a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
5.7. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne 
porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom  
prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
5.8. 
Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je 
podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole.  
5.9. 
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác 
bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou 
oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.  
 

 

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody 
6.1. 
O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie 
zodpovednú osobu – technický dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú 
potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí 
rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych 
zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“).  Náklady spojené s energiami, 
ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je 
povinný viesť evidenciu týchto  výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí 
objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi. 
6.2. 
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti 
nepriaznivým poveternostným vplyvom,  za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými 



páskami,  ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích 
osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 
uviesť zariadenie  alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou 
toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ 
oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia. 
6.3. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za 
prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za 
dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom 
jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní  faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy. 
6.4. 
Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na  zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy 
vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný 
realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych 
zložiek  a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované. 
6.5. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby sú: 
i. Poskytovateľ a ním poverené osoby 

ii. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo 
Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby 

iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu,  
iv. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 
v. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu 
vi. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov 
vii. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ 

viii. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i. až vii. v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

6.6. 
Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov 
vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.  
6.7. 
Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – technický dozor 
objednávateľa, stavebný dozor, projektant a autor projektu. 
6.8. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, 
osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných 
právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží 
aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod. 
6.9.    
Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného 
zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku. 
Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných 
prác a odovzdania diela. 
6.10. 
Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje  stanovisko. Ak 
technický/stavebný  dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje 
vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre 
námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka 
fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom 
denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby a autorský dozor. 



6.11. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, 
prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov 
k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) 
pracovných dní. 
6.12. 
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu 
týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 
40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi 
najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa,  predložiť  písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať 
subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného 
subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto 
odstavca.  
6.14. 
Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta, 
autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo 
vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami. 
 

VII. Odovzdanie a prevzatie diela 
 

7.1. 
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť  päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na 
odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú 
súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. 
7.2. 
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne 
odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané. 
7.3. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky 
doklady tak ako je uvedené v bode 7.2. 
7.4. 
Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví 
zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým 
vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených 
vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 
7.5. 
Objednávateľ je oprávnený v prípade drobných vád diela zistených pri preberacom konaní diela zadržať 10% 
z celkovej ceny diela až do doby ich odstránenia. 
7.6. 
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad 
na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne 
vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád 
a nedorobkov. 
7.7. 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými 
podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich 
odstránenia. 
 

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba 
8.1. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto 
zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo. 
8.2. 



Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak 
nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch 
diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj 
chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela. 
8.3. 
Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí 
dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu 
poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne  24 mesiacov. 
8.4. 
Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú 
sa vzťahuje záruka. 
8.5. 
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho  
povinností. 
8.6. 
Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného 
odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú 
zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia 
oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať. 
8.7. 
V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných 
kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 
8.8. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. 
V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť 
a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka. 
8.9. 
Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako 
bola záruka poskytnutá. 
8.10. 
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, 
odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude 
stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu. 
8.11. 
V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich 
uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej 
osobe na náklady zhotoviteľa. 
 

IX. Sankcie 
9.1. 
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane 
zhotoviteľa má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela 
bez DPH za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu 
škody spôsobenej odovzdaním diela v dohodnutom termíne v rozsahu, v ktorom škoda prevyšuje zmluvnú 
pokutu. 
9.2. 
Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska podľa tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 100,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode v rozsahu, v ktorom škoda prevyšuje 
zmluvnú pokutu. 
9.3. 
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania. 

 
X. Osobitné ustanovenia 

10.1. 



Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

 Písomnou dohodou zmluvných strán, 

 Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo 
zmluvných strán. 
10.2. 
Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
10.3. 
Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie 
zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 

 V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac 
ako 30 dní 

 V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie. 
 

XI. Záverečné ustanovenia. 
11.1. 
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto 
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa 
písomne vyjadria v lehote štrnástich  (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 
11.2. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po 
dni jej zverejnenia. 
11.3. 
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.  
11.4. 
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.  
11.5. 
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer   

XII. Odkladacia podmienka 
 
12.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia podpísanej zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa. Táto zmluva podlieha 
povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.  
  
12.2. Zmluva bude mať odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne účinnosť v prípade, že dôjde k schváleniu 
procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP. 
 
V Vojňany  dňa: 7.1.2020      V Vojňany  dňa: 7.1.2020 
 
Objednávateľ:                      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
....................................            .................................................... 
Marián Gaborčík, starosta obce      zhotoviteľ 
 
 
 



Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Vojňany Dátum: 15.12.2019

Objednávateľ: IČO: 50020439

Obec Vojňany IČO DPH: SK2120146655

Zhotoviteľ: P-Makostav s.r.o. IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Slavomír Božoň IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Marián Gad 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

EUR 25 419,58

20,00% 0,00 0,00

21 182,98

0,00

21 182,98

20,00% 0,00 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

01/2018

Zberný dvor

Strana 1 z 3



Kód: 01/2018

Stavba:

Miesto: Vojňany Dátum: 15.12.2019

Objednávateľ: Obec Vojňany Projektant:

Zhotoviteľ: P-Makostav s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 182,98 25 419,57

SO03 Prefabrikovaná garáž 5 209,00 6 250,80

SO04 Váha 2 744,00 3 292,80

SO01 Oplotenie 6 740,00 8 088,00

SO02 Spevnené plochy 6 489,98 7 787,97

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

21 182,98 25 419,57

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Zberný dvor

Strana 3 z 3



Kód: 01/2018

Stavba:

Miesto: Vojňany Dátum: 15.12.2019

Objednávateľ: Obec Vojňany Projektant:

Zhotoviteľ: P-Makostav s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 182,98 25 419,57

SO03 Prefabrikovaná garáž 5 209,00 6 250,80

SO04 Váha 2 744,00 3 292,80

SO01 Oplotenie 6 740,00 8 088,00

SO02 Spevnené plochy 6 489,98 7 787,97

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

21 182,98 25 419,57

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Zberný dvor
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Stavba:   Zberný dvor

Objekt:   Oplotenie

Objednávateľ:   Obec Vojňany

Zhotoviteľ:    P Makostav s.r.o. Vojňany Spracoval:   Peter Makovský

Dátum:   13. 12. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 743,793

1 Zemné práce   780,181

1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 15,264 26,377 402,619

2 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 15,264 3,744 57,148

3 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 106,848 0,373 39,854

4 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 15,264 6,280 95,858

5 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 22,896 8,067 184,702

2 Zakladanie   2 763,451

6 274313311 Betón základových pásov, prostý tr. C 8/10   m3 27,984 75,114 2 101,990

7 279351107

Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-

tradičné   m2 48,480 9,981 483,879

8 279351108

Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-

tradičné   m2 48,480 3,663 177,582

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   918,726

9 338171122

Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so 

zabetónovaním + stĺpy vstupných brán   ks 40,000 10,284 411,360

10 553510022200

Stĺpik GALVAN, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, 

pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách, DIRICKX   ks 36,000 5,888 211,968

11 338172112

Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do 

vopred vykopaných dier   ks 18,000 10,832 194,976

12 553510022300

Vzpera GALVAN, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, 

pozinkovaná, pre pletivo v rolkách, DIRICKX   ks 18,000 5,579 100,422

99 Presun hmôt HSV   1 281,435

13 998151111

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z 

tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m   t 75,065 17,071 1 281,435

PSV Práce a dodávky PSV   996,208

767 Konštrukcie doplnkové kovové   996,208

14 553A

JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNA S PLETIVOM, výšky 2000 mm, 

šírky 1000 mm   ks 1,000 182,349 182,349

15 553B

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA na vysiací zámok - výšky 2000 

mm, šírky 3000 mm   ks 1,000 304,815 304,815

16 767911120 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m   m 82,000 1,239 101,598

17 553510009500

Napinák Galva č. 3 pozinkovaný pre napínanie pletiva s 

napínacím drôtom   ks 15,000 0,910 13,650

ROZPOČET  

Miesto:  Vojňany
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

18 313290002600

Pletivo pozinkované pletené štvorhranné GALVEX, oko 60 

mm, drôt d 2 mm, vxl 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu, 

DIRICKX   ks 4,000 50,885 203,540

19 156140002500 Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m, DIRICKX   ks 4,000 8,815 35,260

20 553510008600

Tyčka napínacia na napínanie pletiva dĺžky 1,55 m, priemer 

7 mm, pozinkovaná   ks 8,000 3,866 30,928

21 767912150 Montáž ostnatého drôtu   m 164,000 0,333 54,612

22 314780000100 Drôt ostnatý pozinkovaný   m 168,920 0,153 25,845

23 767920210

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky 

oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2   ks 1,000 11,433 11,433

24 767920230

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky 

oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2   ks 1,000 20,954 20,954

25 998767101

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m   t 0,303 37,042 11,224

Celkom   6 740,001
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Stavba:   Zberný dvor

Objekt:   Spevnené plochy

Objednávateľ:   Obec Vojňany

Zhotoviteľ:    P-Makostav s.r.o. Vojňany Spracoval:   Peter Makovský

Dátum:   13. 12. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 489,977

1 Zemné práce   2 341,241

1 121101111

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 91,200 0,969 88,373

2 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 91,200 3,738 340,906

3 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 638,400 0,373 238,123

4 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 91,200 6,271 571,915

5 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 136,800 8,055 1 101,924

2 Zakladanie   747,383

6 289971211

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 

do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 455,000 0,558 253,890

7 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300   m2 500,500 0,986 493,493

5 Komunikácie   3 031,665

8 564761111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 

mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm   m2 455,000 6,663 3 031,665

99 Presun hmôt HSV   369,688

9 998222011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva 

(8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu   t 175,958 2,101 369,688

Celkom   6 489,977

ROZPOČET  

Miesto:  Vojňany
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Stavba:   Zberný dvor

Objekt:   Prefabrikovaná garáž

Objednávateľ:   Obec Vojňany

Zhotoviteľ:    P-Makostav s.r.o. Vojňany Spracoval:   Peter Makovský

Dátum:   13. 12. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 736,810

2 Zakladanie   347,216

1 273321311

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

16/20   m3 2,614 88,149 230,421

2 273351217 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné   m2 2,970 11,850 35,195

3 273351218 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné   m2 2,970 4,000 11,880

4 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI   t 0,054 1 291,119 69,720

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 235,618

5 1A Dodávka samonsnej betónovej garáže   ks 1,000 1 235,618 1 235,618

99 Presun hmôt HSV   153,976

6 998011031

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

blokov, výšky do 6 m   t 16,569 9,293 153,976

PSV Práce a dodávky PSV   3 472,190

762 Konštrukcie tesárske   942,850

7 762081060

Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie 

reziva   m2 3,605 5,095 18,367

8 762083120

Zvláštne výkony na stavenisku, profilovanie záhlavia trámov 

do 160 cm2   ks 18,000 2,472 44,496

9 762332120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 120-224 cm2   m 51,000 6,376 325,176

10 605120003400

Hranoly z borovice neopracované hranené akosť I hr. 140 

mm, š. 140, 160, 200 mm   m3 0,300 213,574 64,072

11 605120003200

Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť II hr. 100 

mm, š. 120, 140 mm   m3 0,440 216,314 95,178

12 762341001

Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty 

drevotrieskovými OSB doskami na zráz   m2 28,724 3,593 103,205

13 607260000400

Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 

22x2500x1250 mm, JAFHOLZ   m2 30,160 8,023 241,974

14 762395000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 

svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty   m3 0,740 26,498 19,609

15 998762102

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m   t 0,729 42,213 30,773

764 Konštrukcie klampiarske   2 333,656

16 764171263 Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°   m 14,220 5,383 76,546

17 764171316

Krytina LINDAB falcovaná Seamline PLX, sklon strechy do 

30°   m2 28,724 42,558 1 222,436

18 764171432 Krytina LINDAB Seamline - záveterná lišta rš. 330 mm   m 8,080 13,291 107,391
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

19 764171452 Krytina LINDAB Seamline - hrebeň rš. 330 mm   m 7,110 13,070 92,928

20 764172128 Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy do 30°   m 14,220 22,738 323,334

21 764359501

Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm   m 14,220 10,192 144,930

22 5534414960

Odkvapové systémy - POZINK farb., žľab pododkvapový, 

r.š. 330 mm, č. Z 33   m 14,220 4,948 70,361

23 764752111 Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 100 mm   m 2,300 17,426 40,080

24 5535040190

Odtoková rúra dĺžka 3m a 5m SROR Lindab Rainline Elite 

100mm   m 2,300 6,474 14,890

25 764752131 Montáž kolena odpadovej rúry do D 100 mm   ks 4,000 3,562 14,248

26 553440004100

Koleno odtokového potrubia uhol 70° BK LINDAB Rainline 

Elite rozmer 100 mm   ks 4,000 8,248 32,992

27 764752141 Montáž výtokového kolena potrubia do D 100 mm   ks 2,000 3,498 6,996

28 5535040660 Výtokové koleno, Lindab Rainline Elite 100mm   ks 2,000 9,227 18,454

29 5535014000 Objímka rúry k tŕňu SPIKE D100 mm Lindab Standard   ks 4,000 1,976 7,904

30 764762112 Montáž hákov k pododkvapovým žľabom   ks 18,000 2,441 43,938

31 5535040340

Žľabový hák s príchytným jazýčkom dl. 210 mm na DN 

125mm LINDAB   ks 18,000 2,852 51,336

32 764762113 Montáž čiel pododkvapových žľabov   ks 4,000 1,557 6,228

33 5535040400 Žľabové čelo, Lindab Rainline Elite 125mm   ks 4,000 2,453 9,812

34 764762131 Montáž žľabového kotlíka   ks 2,000 7,094 14,188

35 5535040590 Žľabový kotlík, Lindab Rainline Elite 125mm   ks 2,000 6,187 12,374

36 998764101

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

do 6 m   t 0,410 54,367 22,290

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   195,684

37 765901021 Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus, na plné debnenie   m2 33,033 5,915 195,390

38 998765101 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m   t 0,010 29,408 0,294

Celkom   5 209,000
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Stavba:   Zberný dvor

Objekt:   Váha

Objednávateľ:   Obec Vojňany

Zhotoviteľ:    P-Makostav s.r.o. Vojňany Spracoval:   Peter Makovský

Dátum:   13. 12. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   179,129

1 Zemné práce   77,696

1 133201201 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3   m3 1,200 40,014 48,017

2 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 1,200 3,743 4,492

3 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 8,400 0,373 3,133

4 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 1,200 6,279 7,535

5 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 1,800 8,066 14,519

2 Zakladanie   95,485

6 275313521 Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15   m3 1,200 79,571 95,485

99 Presun hmôt HSV   5,948

7 998222011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva 

(8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu   t 2,827 2,104 5,948

M Práce a dodávky M   2 564,869

33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh   2 564,869

8 330090055 Montáž sklonnej váhy priemyslovej 5000 kg   ks 1,000 899,106 899,106

9 1A Váha   ks 1,000 1 665,763 1 665,763

Celkom   2 743,998
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