ZMLUVA O DIELO Č.............. /2020
na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami
obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb ( ďalej len „Zmluva o dielo“)

I. Zmluvné strany
1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:

Obec Miloslavov

Sídlo:

Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

štatutárny zástupca:

Milan Baďanský, starosta obce
IČO: 00304948
DIČ:2020662182

( ďalej len „Objednávateľ“)
1.2. ZHOTOVITEĽ:
Názov:

DOMOV Slovakia,

Sídlo:

Račianska 30/A, 831 02 Bratislava

Štatutárny zástupca:

a.s.

Ing. Pavol Karaba

IČO:

35 777 761

DIČ:

2020233072

IČ DPH:

SK2020233072

Bankové spojenie:

Tatra banka , a.s, SK02 1100 0000 0026 2202 5316

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa, Vložka č.:
2318/B

( ďalej len „Zhotovíte ľ“, spolu aj ako „zmluvné strany“ )

II. článok
Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zákazke s nízkou hodnotou s predmetom zákazky:
„Prístavba Obecného úradu Miloslavov“ (ďalej len „dielo“ )“. Na realizáciu diela bolo vydané
stavebné povolenie Č. SÚ-219-735/936/2019-2020/3ZMK zo dňa 04,03.2020, právoplatné dňa
11.05.2020 (ďalej len „stavebné povolenie“).

2.2 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela podľa stavebného povolenia a projektovej
dokumentácie k dielu.
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo kompletne, kvalitne, včas, vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených stavebným povolením,
projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne
záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve a riadne a včas zhotovené dielo
odovzdať Objednávateľovi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre
zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení diela postupovať so
všetkou odbornou starostlivosťou, dôkladnosťou a odbornosťou a riadiť sa pokynmi Objednávateľa a
prioritne hájiť jeho záujmy.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a
charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre zhotovenie
diela,
že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje
takými
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. Zhotoviteľ preveril pred
podpisom tejto Zmluvy o dielo, že projektová dokumentácia nemá zrejmé nedostatky, vady ani k nej
nemá pripomienky, ďalej Zhotoviteľ preveril správnosť výmerov a počtov uvedených v projektovej
dokumentácii a výkaze výmer a za ich správnosť, úplnosť a fyzickú kompatibilitu projektovej
dokumentácie a výkazu výmer zodpovedá. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas zhotovovania
diela
písomne včas upozorňovať Objednávateľa na prípadné iné vady a nedostatky projektovej
dokumentácie.
2.5 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo
duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, aby Objednávateľ
nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto
práva, pričom odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.
2.6 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ,
pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

III. Článok
Čas plnenia

3.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje do siedmich mesiacov odo dňa od prevzatia
staveniska.

3.2 Do 5 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na
prevzatie staveniska a Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od doručenia výzvy
Objednávateľa. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 14 dní od doručenia
výzvy Objednávateľa, hoci mu to bolo umožnené, považuje sa stavenisko za odovzdané a prevzaté na
Účely tejto Zmluvy o dielo uplynutím tejto lehoty.
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme
stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu Č. 1 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré
budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:

a) zásah orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
b) prerušenie prác na diele Objednávateľom;
c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom
vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných
strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej
starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie,
a pod.); vyhlásenie núdzového stavu dôvodu pandémie Covid 19 sa za vyššiu moc nepovažuje;

e) omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska;
f) nemožnosti vykonávať stavebné práce z dôvodu preukázateľne dlhodobo nepriaznivého
počasia; za dlhodobo nepriaznivé počasie sa považuje počasie, počas ktorého nie je ani pri
vynaložení primeraného úsilia Zhotoviteľa možné dielo vôbec realizovať po dobu viac ako 15
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je, že
Zhotoviteľ preukázateľne oznámi Objednávateľovi dôvod zmeny podľa bodu 3.4 tohto článku Zmluvy
o dielo a Objednávateľ túto zmenu písomne schváli.. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto
schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

3.6 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi stavenisko formou
písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.
3.7 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah
tejto Zmluvy o dielo relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

IV. Článok
Cena diela
4.1

Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:

179 340,35 EUR

DPI! 20 %:

35 868, 07 EUR

Cena celkom vrátane DPH:

215 208,42 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy o
dielo a bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz
výmer“).
4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s plnením záväzkov podľa tejto
Zmluvy o dielo, vrátane plnení, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, ale
o ktorých Zhotoviteľ vzhľadom na svoje odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti
vedel alebo vedieť mal, teda všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu,
všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú
realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti
s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku,
zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo,
vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4
Zhotovíte!’ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby
všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah
projektovej dokumentácie a Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi
žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej
dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých,
ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov
ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto
Zmluvy o dielo.

V. Článok
Spôsob fakturácie a platobné podmienky
5.1
Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný zaplatiť
Zhotoviteľovi cenu diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru raz mesačne. Podkladom pre
vystavenie faktúry a jej prílohami bude kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých
vykonaných prác a dodávok. Posledná faktúra bude navyše obsahovať kópiu protokolu o odovzdaní a
prevzatí diela.

Splatnosť faktúr bude 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
5.2. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:
a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;

b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra
zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
c) Číslo zmluvy a označenie diela;

d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a Číslo účtu (aj v tvare IBAN);

e) dátum dodania plnenia;

5.3.

f)

deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;

g)

výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú
fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;

h)

náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;

i)

pečiatku a podpis Zhotoviteľa;

j)

prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.4. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti,
Objednávateľ faktúru neuhradí a vráti ju Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa
majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
5.5.

Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu
Zhotoviteľa.

VI. Článok
Spôsob realizácie diela.
6.1
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne
záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený
s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu
na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od
Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne
ďalšie plnenie.
Zhotoviteľ je povinný umožniť:

6.3

a)
b)
c)
d)

Objednávateľovi,
stavebnému dozoru,
orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej
Obj ednávate ľom,

prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto
Zmluvou o dielo a možnosť priebežne kontrolovať akosť a termíny vykonávania diela a vykonávať na
stavbe obvyklým spôsobom stavebno-technický dozor.
6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku
požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na
vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej
spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.
6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi
odovzdať:
b)
• projektovú dokumentáciu,
• stavebné povolenie, oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s
identifikačnými údajmi tohto subjektu.
b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi
identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný
dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu
zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo
neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu
materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce
na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť
technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami
vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z.z. o
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zhotoviteľ preberá plnú
zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód
výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku
a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak,
aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom
realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné
ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný
denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka
sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, tykajúce sa realizácie práce, predovšetkým
• ich časový postup,
•

údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),

•

údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,

•

rozsah a kvalita prác,

•

prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,

•

prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,

•

prípadné vyjadrenia projektanta,

•

prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,

•

iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a

•

údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom
zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných
prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas
prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí
najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom
záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do
doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi
Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné alebo
nevykonateľné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude
Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody
spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii
diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú
škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu
zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.13 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej
za ochranu všetkých výrobkov, náradí a materiálov, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu
zaisťuje na svoje vlastné náklady. Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich
hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na
vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.14 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej
existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita,
požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto
účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované
certifikátmi v zmysle zákona Č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve
o dielo, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu
vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný
ich rozsahu.

6.15 Stavebný dozor j e oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak
zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný alebo ak je ohrozená bezpečnosť
uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v
požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo
namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ
zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo
vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov,
podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.16 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody spôsobené
zhotoviteľom a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením
akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom
realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s
reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude
Objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou
Objednávateľovi.

6.17 Zhotoviteľ bol povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené poistenie
zodpovednosti za poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s
DPH, kópia je prílohou č.3 Zmluvy o dielo. Toto poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie
stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa
kedykoľvek preukázať.

6.18 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie diela
dohodnutým spôsobom, je povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť
mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah
zmeny diela, je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá
skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela
prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok
na náhradu škody.

6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu
vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie
Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť
Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak,
povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie
Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

6.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela nebude použitý materiál, ktorý je Škodlivý
alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní
Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch v znení neskorších predpisov a musia byť
riadne certifikované. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní diela musia byť bez
akýchkoľvek právnych vád a nesmie sa na ne vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

VII. Článok
Zmluvné pokuty a náhrada škody
7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zmluvnej ceny diela za
každý začatý deň omeškania.

7.2 V prípade porušenia niektorej z povinností Zhotoviteľa uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo,
má Objednávateľ okrem oprávnenia odstúpiť od Zmluvy o dielo aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške
15% zo zmluvnej ceny diela.

7.3 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o
odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené
Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň
omeškania až do ich odstránenia.

7.4 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu
prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500
Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.5 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto
zmluvou, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj
opakovane.

7.6 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu
škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

VIII. Článok
Odstúpenie od zmluvy
8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o
dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími
osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu
výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť)
dní;

b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po
písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14
(štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;

c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným
porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa
ustanovených v bodoch 6.13, 6.17 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa
podľa tejto Zmluvy o dielo;
d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu;
e) z dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní;

f) z dôvodov ustanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1, t.j. odňatie časti realizovaných výkonov
Zhotoviteľovi a prenechanie ich realizácie tretím osobám, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa
náhradu za preukázateľne zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí Zhotoviteľ uhradiť
Objednávateľovi v lehote do 10 dní odo dňa, kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase
uzavretia Zmluvy o dielo zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bol vymazaný
z registra partnerov verejného sektora.

8.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne
uvedených v tejto Zmluve o dielo alebo v zákone.
Pokiaľ zmluvné strany od tejto Zmluvy o dielo odstúpia a nedohodnú sa písomne inak, potom

8.5.

• Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
• zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia
protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané
v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a
Zhotoviteľovi uhradí,
• Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska
zabezpečí ochranu staveniska.
8.6. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť
ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa
alebo tretej osoby.

IX. Článok
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná dobu a zodpovednosť za vady
9.1.

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 10 (desať) dní vopred, kedy
bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa,
Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si
zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.
9.3. K preberaciemu protokoluje Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto
doklady:
• atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
• dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne
videozáznamy),

•

kópiu Stavebného denníka,

• doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
• iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
• porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov
vyžadované;
• všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pre kolaudáciu diela.

9.4.

O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade, ak bude dielo bez vád a nedorobkov a
Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto
Zmluvy o dielo.

9.6. V prípade, ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté
a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo
konať.

9.7.

Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

• základné údaje o diele,
• zoznam odovzdaných dokladov,
• prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ
Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
• podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
• dĺžku trvania záručnej lehoty,
• termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody,
pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté
Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a
že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína
plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo
odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto
práva zanikajú.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili
počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté
vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží
dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a
následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu
bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v

záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase.
Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje
dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád
diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže
tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný
informovať Zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady
tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie
podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané
náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí
Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

X. Článok
Všeobecné a záverečné ustanovenia

10.1
Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami a
príslušnými právnymi predpismi. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym
poriadkom Slovenskej republiky.

10.2 S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne
splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek
oprávnenie rokovať alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť
dohodnutý rozsah diela, cenu diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

10.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony
nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom
vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú Objednávateľom
Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek
dôvodu.

10.4 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o
dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

10.5 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sa môžu vykonávať len v
písomnej forme a sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané
a nadobudnú Účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo
zmluvných strán.
Na zmeny zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia §18 zákona o verejnom obstarávaní.

10.6 V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností,
potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, je každá zo zmluvných strán povinná oznámiť túto
skutočnosť bezodkladne druhej strane.

10.7 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť
niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku
zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským
právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť
tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie
nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne
záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia,
ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

10.8

Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác
Príloha č. 2 - Výkaz výmer ( rozpočet)
Príloha č. 3 - Doklad o poistení zodpovednosti za škodu

10.9
Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom
rovnopise pre každú zo strán.
10.10 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
Účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Miloslavove, dňa

V

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

...... , dňa.

©□MOV Sl©vakta,a.s.
Račianska 30/A
831 02 BRATISLAVA
IČO: 35 777 761
IČ DPH: SK2020233072

Krycí list rozpočtu v EUR
Stavba : Prístavba obecného úradu Miloslavov

Miesto:

Rozpočet:

Objekt: SO 01 Prístavba

JKSO:

Spracoval:
Dňa: 27.10.2020

Zmluva č.:

Odberateľ:

Obecný úrad Miloslavov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

DOMOV Slovakia a.s.

IČO:

DIČ:

Projektant:

Akad..arch. Karol Brna, Akad. árch. Branislav Kulich

IČO:

DIČ:

konštrukcie a práce

16 867,21

82 840,87

Prace nadčas

Zariadenie staveniska

Murárske výpomoce

Prevádzkové vplyvy

Bez pevnej podlahy

Sťažené podmienky

179 340,35

161 705,67

projektant, rozpočtár, cenár

Súčet riadkov 6 až 9:

Súčet riadkov 11 až 14:

dodávateľ, zhotoviteľ

ON - ostatné náklady

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

podpis:

dátum:

Inžinierska činnosť

dátum:

pečiatka:

NUS - naklady umiestnenia stavby

IN - Individuálne náklady

materiál

Projektové práce

podpis:
Súčet riadkov 16 až 19:

pečiatka:
odberateľ, obstarávateľ
dátum:

J*) /J,

podpis:

pečiatka:

Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662182

OOfôlOV Slovakia,
Račianska 30/A
831 02 BRATISLAVA
100:35 777 761
IC DPH: SK2020233072

Celkové náklady
Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

DPH 20% z:
DPH

0% z:

Súčet riadkov 21 až 23: |
Odpočet - pripočet

179 340,35

Odberateľ: Obecný úrad Miloslavov

Spracoval:

Projektant: Akad..arch. Karol Brna, Akad. árch. Branislav Kulich

JKSO:

Dodávateľ: DOMOV Slovakia a.s.

Dátum: 27.10.2020

Stavba: Prístavba obecného úradu Miloslavov

Objekt: SO 01 Prístavba

Prehľad rozpočtových nákladov
Popis položky, stavebného dielu, remesla

Konštrukcie

Špecifikovaný

a práce

materiál

Spolu

Hmotnosť v tonách

Suť v tonách

Spolu

Spolu

1-ZEMNEPRÁCE

1 637,99

0,00

1 637,99

0,00000

7,475

2-ZÁKLADY

3 606,09

0,00

3 606,09

52,86860

0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

14 462,81

4,64

14 467,45

21,01993

0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

10 453,67

0,00

10 453,67

80,57422

0,000

1 429,20

496,00

1 925,20

54,11360

0,000

29 275,82

266,83

29 542,65

68,36048

0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

7 494,19

0,00

7 494,19

0,66888

24,113

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

68 359,77

767,47

69 127,24

277,60571

31,588

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 272,59

807,10

2 079,69

1,06800

0,000

712 - Povlakové krytiny

979,49

3 641,50

4 620,99

0,28189

3,528

713-Izolácie tepelné

940,78

5134,14

6 074,92

0,00317

0,000

20 990,00

0,00

20 990,00

0,00000

0,000

4,36

0,00

4,36

0,00000

0,017

4 066,66

0,00

4 066,66

0,00000

0,000

762 - Konštrukcie tesárske

300,57

0,00

300,57

0,00000

0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

363,27

0,00

363,27

0,00775

0,000

3 844,56

0,00

0,51351

0,090

209,01

1 394,06

3 844,56
1 603,07

0,28582

25 453,15

1 627,76

27 080,91

0,66531

0,000
0,667

721 - Vnútorná kanalizácia

725 - Zariaďovacie predmety
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

764 - Konštrukcie klampiarske
766 - Konštrukcie stolárske
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

1 838,18

1 071,78

2 909,96

1,53847

0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

1 720,96

2 221,31

3 942,27

1,12551

0,000

210,45

0,00

210,45

0,00000

0,085

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

2 156,69

969,56

3 126,25

3,66532

0,000

784 - Maľby

1 622,94

0,00

1 622,94

0,03381

0,000
4,387
0,000

776 - Podlahy povlakové

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

65 973,66

16 867,21

82 840,87

9,18856

M21 -155 Elektromontáže

15 013,59

0,00

15 013,59

7 084,58

0,00

7 084,58

0,00000
0,00000

M22 -156 Montáž oznam, signál, a zab. zariadení

0,000
Strana 1

Prehľad rozpočtových nákladov
Popis položky, stavebného dielu, remesla
M24 -158 Montáž VZT zariadení a sušiarni
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

Konštrukcie

Špecifikovaný

a práce

materiál

Spolu

Hmotnosť v tonách

Suť v tonách

Spolu

Spolu

5 274,07

0,00

5 274,07

0,00000

0,000

27 372,24

0,00

27 372,24

0,00000

0,000

161 705,67

17 634,68

179 340,35

286,79427

35,975
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Odberateľ: Obecný úrad Miloslavov

Spracoval:

Projektant: Akad..arch. Karol Brna, Akad. árch. Branislav Kulich

JKSO:

Dodávateľ: DOMOV Slovakia a.s.

Dátum: 27.10.2020

Stavba : Prístavba obecného úradu Miloslavov

Objekt: SO 01 Prístavba

Prehľad rozpočtových nákladov
Por.

Kód položky

Kód

číslo cenníka

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

Špecifikovaný

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

a práce

materiál

Spolu

Hmotnosť v tonách

Jednotková

Spolu

Suť v tonách
Jednotková

Spolu

PRACE A DODAVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE
221

11310-6612

2

272

3

001

4
5

6

1

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..."
nad 20 m2

32,500 m2

12110-1102

Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m

28,146 m3

1,81

50,94

50,94

12220-1101

Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3

29,926 m3

4,76

142,45

142,45

272

13220-1201

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3

12,485 m3

14,81

184,90

184,90

272

17120-1201

Uloženie sypaniny na skládku

0,71

001

17120-9012

Poplatok za uskladnenie zeminy a kameniva neobsahujúcich
nebezpečné látky, kategórire"O" 20.02.02

58,072 m3
69,690 t

41,23
1 149,89

1 149,89

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2,11

16,50

68,58

1 637,99

1 637,99

68,58

0,230

7,475

41,23

0,00

1 637,99

7,475

0,00000

2-ZÁKLADY
7

011

27332-1411

Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30

13,215 m3

124,51

1 645,40

1 645,40

2,21200

29,23158

9,77

49,62

49,62

0,00388

0,01971

8

011

27335-1217

Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie

5,079 m2

9

011

27335-1218

Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie

5,079 m2

3,04

15,44

15,44

10

011

27427-310

Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s
výplňou C16/20

1,538 m3

145,02

223,04

223,04

2,01300

3,09599

11

011

27432-1411

Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30

8,981 m3

124,51

1 118,22

1 118,22

011

27436-1821

Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)

0,068 t

1 332,44

90,61

90,61

2,23706
1,14997

20,09104

12

13

011

27436-2021

Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARÍ
2-ZÁKLADY spolu:

0,356 t
3 606,09

1 302,71

463,76
3 606,09

463,76
3 606,09

0,98901

0,35209
52,86860

0,00

0,07820

0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
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Prehľad rozpočtových nákladov
Por.

Kód

Kód položky

čislo cenníka

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

výkaz-výmer
Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehlami v murive
akejkoľvek hr. na maltu MVC

výmera
jednotka
0,324 m3

Jednotková

cena
221,06

Konštrukcie

Špecifikovaný

a práce

materiál

Hmotnosť v tonách

Spolu

Jednotková
1,77807
71,62

14

014

31023-8211

15

014

31023-9211

Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehlami v murive
akejkoľvek hr. na maltu MVC

0,792 m3

16

011

31110-1212

Zhotovenie prestupov v múroch nosných vložkami do 0,05 m2

0,700 m

17

MAT

286 105350

Rúrka PVC odpadová hrdlová d200x4,9

4,64

0,00400

0,00280

18

011

31123-8323

Murivo nosné HELUZ Family 2v1 P+D hr. 300 mm 300x247x249
na lepciu maltu

33,701 m3

308,00

10 379,91

10 379,91

0,02600

0,87623

19

011

31127-2201

Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s
výplňou C16/20

13,500 m2

34,80

469,80

469,80

0,38700

5,22450

20

011

31732-1411

Preklady zo železobetónu tr. C25/30

1,628 m3

132,58

215,84

215,84

2,44680

3,98339

21

011

31735-1107

Debnenie prekladov s podper, konštr. do 4m zhotovenie

19,260 m2

17,51

337,24

337,24

0,00726

0,13983

100,34

0,700 m

71,62

215,58

170,74

170,74

2,58

1,81

1,81

4,64

6,63

1,77807

22

011

31735-1108

Debnenie prekladov s podper, konštr. do 4m odstránenie

19,260 m2

5,21

100,34

011

31735-1109

Pripi, za podpernú konštrukciu výšky do 6m

6,420 m2

1,16

7,45

7,45

0,00056

0,00360

24

011

31736-1821

Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)

0,274 t

1 475,87

404,39

404,39

1,04425

0,28612

25

011

34224-8312

Priečky hr. 115 mm HELUZ P+D pevnosti P 10 na MVC 5

27,19

2 255,79

2 255,79

0,10233

8,48971

26

011

34536-1821

Výstuž parap. atik. zábr. stien BSt 500 (10505)

47,88

1,05119

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

0,028 t

1 710,14

47,88
14 462,81

14 467,45

4,64

Spolu

1,40823

23

82,964 m2

Suť v tonách

Spolu
Jednotková
0,57609

0,02943

0,000

21,01993

14 467,45

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

27

011

41132-1414

Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30

29,460 m3

129,38

3 811,53

3 811,53

2,44680

72,08273

1 340,24

0,00199

0,24856

0,00298

0,37222

28

011

41135-1101

Debnenie stropov doskových zhotovenie

124,906 m2

10,73

1 340,24

29

011

41135-1102

Debnenie stropov doskových odstránenie

124,906 m2

4,30

537,10

537,10

30

011

41135-4173

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

124,906 m2

6,42

801,90

801,90

31

011

41135-4174

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie

124,906 m2

1,87

233,57

233,57

32

011

41136-1821

Výstuž stropov BSt 500 (10505)

1,670 t

1 372,14

2 291,47

2 291,47

1,04424

1,74388

33

011

41136-2021

Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARÍ

1 303,72

591,89

591,89

0,98901

0,44901

34

011

41732-1515

Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30

0,454 t
2,144 m3

132,29

283,63

283,63

2,47861

5,31414

35

011

41735-1115

Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie

17,150 m2

7,39

126,74

126,74

0,00335

0,05745

36

011

41735-1116

Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie

2.56

43,90

43,90

37

011

41736-1821

Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

17,150 m2
0,294 t
10 453,67

1 332,32

391,70
10 453,67

0,00

391,70
10 453,67

1,04157

0,30622

0,000

80,57422
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Prehľad rozpočtových nákladov
Por.

Kód

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

Špecifikovaný

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

a práce

materiál

číslo cenníka

Spolu

Hmotnosť v tonách
Jednotková

Spolu

Suť v tonách
Jednotková

Spolu

5 - KOMUNIKÁCIE

38

221

56421-1111

Podklad zo štrkopiesku hr. 50 mm

40,000 m2

2,46

98,40

98,40

0,10120

4,04800

39

221

56475-1111

Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm

40,000 m2

5,82

232,80

232,80

0,29160

11,66400

40

221

56478-2111

Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr.
300 mm

40,000 m2

15,05

602,00

602,00

0,71644

28,65760

41

221

59691-1210

Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. do 80 mm, sk. A, plochy do
50 m2

40,000 m2

12,40

496,00

496,00

0,10360

4,14400

42

MAT

592 4500101

Dlažba zámková bezškárová 200/165/60

40,000 m2

12,40

496,00
1 925,20

0,14000

5,60000
54,11360

5-KOMUNIKÁCIE spolu:

1 925,20

496,00
1 429,20

496,00

0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VÝPLNE

43

011

61140-4211

Omietka vnútor. stropov BAUMIT sadrová, miešanie a nanášanie
strojne, MSS-20 hr.1 cm

119,480 m2

9,84

1 175,68

1 175,68

0,01241

1,48275

44

011

61246-42321

BAUMIT vonkajšia tenkovrstvá samočistiaca omietka stien
NanoporTop škrabaná 2 mm

230,099 m2

17,52

4 031,33

4 031,33

0,00340

0,78234

45

011

61246-5114

Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia
nasiakavosti náterom

63,370 m2

0,73

46,26

46,26

0,00003

0,00190

46

011

61246-5131

Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC.mieš. a nanášanie
strojne,MVS25 hr.1 cm

218,632 m2

5,45

1 191,54

1 191,54

0,01400

3,06085

47

011

61247-3186

Pripi, za zabudované rohovniky k vnút. omietke zo suchých zmesi

82,965 m

3,58

297,01

297,01

48

011

61248-1119

Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou
mriežkou

218,632 m2

3,00

655,90

655,90

0,00033

0,07215

49

011

62525-2420.1

Systém zateplenia ISOVER EPS soklová doska hr. 100mm bez
povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm

22,740 m2

43,44

987,83

987,83

0,00815

0,18533

50

011

62525-3211

Zatepľovaci systém BAUMIT Star s izolantom ISOVER
GREYWALL hr. 120 mm bez omietky

197,346 m2

34,89

6 885,40

6 885,40

0,01216

2,39973

51

011

62525-8105

Doteplenie vonk. konštr. bez povrch, úpravy XPS STYRODUR
2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 50 mm

37,380 m2

29,97

1 120,28

1 120,28

0,01082

0,40445

52

011

63157-1001

Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho

17,309 m3

56,58

979,34

979,34

1,83700

31,79663

53

011

63245-7505

Poter s polypropylénovými vláknami, hr. 40 - 50 mm

108,740 m2

44.60

4 849,80

4 849,80

0,10403

11,31222

94,990 m2

57,71

5 481,87

5 481,87

0,16633

15,79969

1 477,43

1 477,43

0,00460

0,63397

54
55

011
011

63245-7508
63247-7005

Poter s polypropylénovými vláknami, hr. 60 - 70 mm
Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm

137,820 m2

10,72
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Prehľad rozpočtových nákladov
Por.

Kód

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

Špecifikovaný

cena

a práce

materiál

56

011

64294-2111

výkaz-výmer
Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2

57

011

64294-2221

Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2

2,000 kus

58

MAT

553 300720

Zárubňa oceľová CGH 60x197x1 Ocm

2,000 kus

19,92

59

MAT

553 300770

Zárubňa oceľová CGU 80x197x1 Ocm

9,000 kus

20,84

60

MAT

553 300830

Zárubňa oceľová CGH 130x197x10cm

1,000 kus

14,53

61

MAT

553 300831

Zárubňa oceľová CGU 150x197x10cm

1,000 kus

24,90

číslo cenníka

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

výmera
jednotka
11,000 kus

Hmotnosť v tonách

Spolu

7,07

77,77

Jednotková
77,77
0,01886

9,19

18,38

18,38

0,03751

0,07502

39,84

39,84

0,01050

0,02100

187,56

187,56

0,01100

0,09900

14,53

14,53

0,01300

0,01300

24,90

24,90

0,01300

266,83

29 542,65

29 542,65

29 275,82

Suť v tonách

Spolu
Jednotková
0,20746

Spolu

0,01300
0,000

68,36048

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
62

003

94194-1031

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m

333,900 m2

1,74

580,99

580,99

63

003

94194-1191

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1031

333,900 m2

1,22

407,36

407,36

64

003

94194-1831

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

333,900 m2

0,86

287,15

287,15

65

003

94195-5001

Lešenie ľahké prac, pomocné výš. podlahy do 1,2 m

203,570 m2

2,64

537,42

537,42

0,00127

0,25853

66

011

95290-1111

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do
4m

203,570 m2

2,20

447,85

447,85

0,00002

0,00407

67

011

95394-50071

Profil soklový pre hr. izolantu 10 cm

37,900 m

6,10

231,19

0,07770

011

95394-50072

Profil soklový pre hr. izolantu 12 cm

37,900 m

6,60

250,14

231,19
250,14

0,00205

68

0,00205

0,07770

69

013

96203-1133

Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2

23,776 m2

3,92

93,20

93,20

0,00068

0,01617

0,261

6,206

70

013

96203-2231

Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2

5,938 m3

23,60

140,14

140,14

0,00131

0,00778

1,800

10,688

71

013

96504-2141

Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2

2,262 m3

98,06

221,81

221,81

2,200

4,976

37,700 m2

2,98

112,35

112,35

0,020

0,754

1,14

1,14

16,22

16,22

1,80

72

013

96508-1712

Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2

73

013

96806-1125

Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2

3,000 kus

74

013

96806-2455

Vybúranie drevených dverových zárubni do 2 m2

3,200 m2

0,38
5,07

75

013

96807-1125

Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2

3,000 kus

0,60

1,80

76
77

013
013

96807-1126

Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2

1,04

1,04

1,04

96807-2455

Vybúranie kov. dverných zárubni do 2 m2

1,000 kus
1,600 m2

7,92

12,67

78

013

97303-1325

Výsek, kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hí. do 30 cm

35,000 kus

9,76

79

013

97901-1111

Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie

23,181 t

9,65

80

013

97908-1111

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

35,975 t

10,01

0,00061

0,20368

0,00120

0,00384

0,088

0,282

12,67

0,00120

0,00192

0,076

0,122

341,60

341,60

0,00050

0,01750

0,031

1,085

223,70
360,11

223,70
360,11
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Prehľad rozpočtových nákladov
Por.

Kód

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

81

013

97908-1121

výkaz-výmer
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

82

013

97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

83

013

97908-2121

Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

84

013

97913-1409

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

85

011

99801-1002

Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m

číslo cenníka

Množstvo

Merná

výmera
jednotka
359,750 t

Jednotková
cena

Konštrukcie

Špecifikovaný

Spolu

materiál

Hmotnosť v tonách
Jednotková

0,31

a práce
111,52

35,975 t

8,43

303,27

303,27

107,925 t

0,94

101,45

101,45

35,975 t

16,84

605,82

605,82

277,606 t

7,58

2 104,25

Spolu

Suť v tonách
Jednotková

Spolu

111,52

2 104,25

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

7 494,19

7 494,19

0,00

7 494,19

0,66888

24,113

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

69 127,240

68 359,77

767,47

69 127,24

277,60571

31,588

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studená vodor. náterom
asfalt, penetr.

94,990 m2

0,17

86

711

87

MAT

111 631560

Lak asfaltový ÁLP - S sudy

88

711

71113-2210

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvislá nopovou fóliou

12,660 m2

0,80

89

MAT

628 2B0874

Fólia nopováS radonovou ochranou

14,559 m2

2,90

90

711

71114-1559

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavenim NAIP vodor.

MAT

628 322810

Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35

189,980 m2
218,477 m2

2,20

91

92

711

71141-3112

Jednozložková izolačná hmota, kúpeľňová
hydroizoláciadvojnásobná, vodorovná

25,370 m2

12,22

93

711

71147-1053

Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie z nizkoľahč. PE voľne
vodor.

94,990 m2

4,84

94

MAT

283 2B0201

Deksepar - Fólia PE hydroizolčná poistná 0,2mm

106,389 m2

0,59

95

711

99871-1201

Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m

20,199 %

2,90

71111-1001

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:

0,028 t

16,15

44,49

1 588,90

44,49
10,13

10,13

42,22

1,00000
0,00017

0,02800
0,00215

42,22
417,96

0,00040

0,07599

657,62

0,00388

0,84769

310,02

310,02

0,00450

0,11417

459,75

459,75

417,96

657,62

3,01

62,77

62,77
58,58

58,58
1 272,59

2 079,69

16,15

807,10

1,06800

2 079,69

0,000

712 - Povlakové krytiny
71231-1101

Zhotovenie povi, krytiny striech do 10° za studená náterom asfalt,
penetračným

96

712

97

MAT

111 631560

Lak asfaltový ALP - S sudy

98

712

71237-1111

Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 10° termoplastmi
fóliou PVC plnoplošne lepenou

74,250 m2

0,022 t
87,850 m2

0,15

34,96

1 588,90

5,39

11,14

11,14

473,51

34,96

1,00000

0,02200

473,51

0,00003

0,00264
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Prehľad rozpočtových nákladov
Por.

Kód položky

Kód

číslo cenníka

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

MAT

283 2202901

výkaz-výmer
WOLFIN M hr,. 1,5mm hydroizolačná strešná fólia

100

712

71249-90961

Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10 st.

101

MAT

283 2A01011

Fólia parozábrana WITEC SK plus

102

712

71299-08121

Montáž podkladnej konštrukcie z dosiek OSB 3 hr. 22mm na atike
šírky 251-310 mm pod klampiarske konštrukcie

103

MAT

607 262480

104

712

99871-2202

99

Množstvo

Merná

výmera
jednotka
101,280 m2

Jednotková
cena
33,00

87,850 m2

0,15

101,028 m2

1,35

42,000 m

8,16

Doska OSB 3 SE 2500x1250x22 mm

12,113 m2

10,56

Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m

44,819 %

3,10

712 - Povlakové krytiny spolu:

4 620,99

Konštrukcie

Špecifikovaný

materiál
3 342,24

a práce
13,18

Hmotnosť v tonách

Jednotková
3 342,24
0,00254

Suť v tonách

Spolu
Jednotková
0,25725

Spolu

13,18

136,39

342,72

136,39

342,72

127,91

138,94
979,49

Spolu

0,084

3,528

127,91

138,94
3 641,50

4 620,99

267,45

267,45

405,25

405,25

1 213,11

1 213,11

0,28189

3,528

713-Izolácie tepelné
105

713

71311-1111

Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch

13,600 m2

0,84

106

MAT

631 5CA393

Doska Isover-T 10hr.100mm2000x1200mm

13,872 m2

19,28

107

713

71312-1111

Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie

105,740 1712

0,66

108

MAT

283 1BA436

Doska Isovereps Floor 4000/4 hr.40mm 1000x500mm

111,027 m2

3,65

109

713

71312-1121

Montáž tep. izolácie podláh 2 x položenie

110

MAT

283 1BA414

Doska Isover eps Neofloor 5 hr.50mm 1000x500mm

94,990 1712
193,787 m2

6,26

111

713

71313-1121

Montáž tep. izolácie doskami stropov, vrchom kladené voľne

263,550 m2

2,51

112

MAT

283 1BA203

Isover spádové dosky EPS 150S

1,14

11,42

11,42

69,79

69,79

108,29

661,51

661,51

6,721 m3

137,68

925,35

925,35

1,10

30,52

30,52

113

MAT

283 1BA231

Doska izolačná Isover eps 150 S-1 hr.lOmm 1000x500mm

114

MAT

283 1BA238

Doska izolačná Isover eps 150 S-8 hr.80mm 1000x500mm

75,460 m2

8,40

633,86

633,86

115

MAT

283 1BA2401

Doska izolačná Isover eps 150 S-20 hr.200mm 1000x500mm

75,735 m2

21,90

1 658,60

1 658,60

116

713

99871-3202

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m

59,846 %

1,50

6 074,92

0,00317

108,29

27,744 m2

713-Izolácietepelné spolu:

0,00003

89,77

89,77
940,78

5134,14

6 074,92

0,00317

0,000

20 990,00
20 990,00

0,00

20 990,00
20 990,00

0,00000

0,000

721 - Vnútorná kanalizácia
117

721

721 -

ZTI

721 - Vnútorná kanalizácia spolu:

1,000 kpl
20 990,00

20 990,00

725 - Zariaďovacie predmety

118

721

72531-0821

Demontáž drezov jednodielnych na konzolách762810036

1,000 súbor

4,36

4,36

4,36

0,017
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Prehľad rozpočtových nákladov
Por.

Kód položky

Kód

Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer
725 - Zariadovacie predmety spolu:

číslo cenníka

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

Špecifikovaný

výmera

jednotka

cena

a práce

materiál

4,36

4,36

Hmotnosť v tonách

Spolu

Jednotková

0,00

4,36

Suť v tonách

Spolu
Jednotková
0,00000

Spolu
0,017

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE
119

731

73 -

Ústredné kúrenie

1,000 kpl

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:

4 066,66

4 066,66
4 066,66

4 066,66

4 066,66
0,00

4 066,66

0,00000

0,000

0,00000

0,000

762 - Konštrukcie tesárske

120

762

76281-0036

Zaklop stropov z dosiek OSB skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 22
mm

121

762

99876-2202

Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m

762 - Konštrukcie tesárske spolu:

16,190 m2

17,80

288,18

288,18

2,881 %

4,30

12,39

12,39

300,57

300,57

0,00

300,57

763 - Konštrukcie - drevostavby

122

763

76313-3020

Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF tl
12,5 mm

123

763

99876-3201

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:

13,600 m2

25,01

340,14

340,14

3,401 %

6,80

23,13

23,13

363,27

363,27

0,00

0,00057

0,00775

0,000

0,00775

363,27

764 - Konštrukcie klampiarske
124

764

76425-9331

Kotlík k štvorhranným žľabom veľkosť 136 mm

125

764

76433-3330

Klamp. AL hr. 0,8 lem. múrov lep. kryt, rš 330

126

764

76433-3360

Klamp. AL hr. 0,8 lem. múrov lep. kryt, rš 660

5,000 kus
34,000 m
42,000 m

38,20
11,46
15,64

191,00
389,64

191,00
389,64

0,00299
0,00074

0,01495

656,88

656,88

0,00147

0,06174

562,70

0,00147

0,04998

562,70

0,02516

34,000 m

16,55

4,300 m

0,72

3,10

3,10

0,003

0,013

12,220 m

0,97

11,85

11,85

0,001

0,012

15,600 m

0,97

15,13

15,13

0,002

0,031

Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120

17,000 m

0,72

12,24

12,24

0,002

0,034

76471-1116

LINDAB oplechovanie parapetov rš 400

16,85

151,65

151,65

0,00333

0,02997

764

76473-1117

Oplechovanie múrov rš 660

9,000 m
42,000 m

28,43

1 194,06

1 194,06

0,00623

0,26166

764

76475-1112

Rúry odkvapové SROR d 100 mm

40,000 m

13,69

547,60

547,60

0,00172

0,06880

135

764

76475-1162

Napojovací prvok SKM d 100 mm

8,89

44,45

44,45

0,00025

0,00125

136

764

99876-4202

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m

1,70

64,26

64,26

127

764

76433-4360

Klamp. AL hr. 0,8 lem. múrov lep. kryt.-»-krycí pl. rš 660

128

764

76435-2810

Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°

129

764

76441-0850

Klamp. demont. parapetov rš 330

130

764

76442-1870

Klamp. demont. ríms rš 500

131

764

76445-4802

132

764

133
134

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

5,000 kus
37,799 %
3 844,56

3 844,56

0,00

3 844,56

0,090

0,51351
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Prehľad rozpočtových nákladov
Por.

Kód

Kód položky

čislo cennika

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

Špecifikovaný

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

a práce

materiál

Hmotnosť v tonách

Spolu

Jednotková

Spolu

Suť v tonách

Jednotková

Spolu

766 - Konštrukcie stolárske
766
MAT

76666-1112

Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m

11,000 kus

6,53

138

611 601320

Dvere vnútorné hladké plné 60x197 komplet

2,000 kus

70,00

140,00

140,00

0,01380

0,02760

139

MAT

611 601860

Dvere vnútorné hladké plné 80x197 komplet

3,000 kus

80,00

240,00

240,00

0,01600

0,04800

140
141

MAT

611 607060

Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 80x197 komplet

6,000 kus

100,00

600,00

0,02050

0,12300

766

76666-1132

Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. do 1,45m

6,000 kus

10,69

600,00
64,14

142

MAT

611 607730

Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 125x197 komplet

1,000 kus

170,00

170,00

170,00

0,03300

0,03300

143

MAT

611 607970

Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 150x197 komplet

180,00

180,00

0,03700

0,03700

144

766

76669-5212

Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm

45,87

0,00001

0,00011

145

MAT

611 871160

146

MAT

147

137

71,83

71,83

64,14

1,000 kus

180,00

11,000 kus

4,17

Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm

2,000 kus

3,89

7,78

7,78

0,00092

0,00184

611 871560

Prah dubový dĺžka 82 šírka 10cm

9,000 kus

4,38

39,42

39,42

0,00123

0,01107

766

76669-5232

Montáž prahov dvier 2-kridl. š. do 10cm

2,000 kus

5,65

11,30

0,00002

0,00004

148

MAT

611 872160

Prah dubový dĺžka 127 šírka 10cm

1,000 kus

7,90

7,90

7,90

0,00193

0,00193

149

MAT

611 872560

Prah dubový dĺžka 147 šírka 10cm

1,000 kus

8,96

8,96

8,96

0,00223

0,00223

150

766

99876-6202

Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m

766 - Konštrukcie stolárske spolu:

151

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
Kovové konštrukcie D+M zaskl stiem, okien, dverí a AL ráme s izol
767 76711-11101
3xsklom a parapetmi

15,872 %

1,00

45,87

11,30

15,87

209,01

1 603,07

15,87

1 394,06

0,28582

1 603,07

1,000 kpl

24 282,71

24 282,71

24 282,71

7,860 m2

4,84

38,04

38,04

0,00015

0,00015

0,02541

152
153

767
767

76763-1800
76799-5104

Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg

508,250 kg

0,98

498,09

498,09

0,00005

154

767

76799-5105

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg

117,810 kg

0,99

116,63

116,63

0,00005

0,00589

155

MAT

553 000020

Oceľové konštrukcie - cena vrátane náteru

1 627,76

0,00100

0,62606

767

76799-6801

Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg

626,060 kg
156,000 kg

2,60

156
157

1,26

196,56

196,56

0,00005

0,00780

767

99876-7202

Presun hmôt pre kovové stav, doplnk. konštr. v objektoch výšky do
12m

267,598 %

1,20

321,12

321,12

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

158
159

771 - Poc lahy z dlaždíc keramických
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu
771 77157-5109
MAT

597 3A0102

Keramická dlažba, predbežná cena

1 627,76

25 453,15

27 080,91

72,467 m2

23,49

73,916 m2

14,50

1 627,76

1 702,25
1 071,78

0,000

0,065

0,511

0,001

0,156

0,667

0,66531

27 080,91

1 702,25

0,00491

0,35581

1 071,78

0,01600

1,18266
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Prehľad rozpočtových nákladov
Por.

Kód položky

Kód

číslo cenníka

160

771

99877-1202

Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m
771-Podlahy z dlaždíc keramických spolu:

Množstvo

Merná

jednotka
výmera
27,740 %

Jednotková
cena

4,90

2 909,96

Konštrukcie
a práce
135,93

1 838,18

Špecifikovaný

Hmotnosť v tonách

Spolu

Jednotková

materiál

Spolu

Suť v tonách
Jednotková

Spolu

135,93
1 071,78

2 909,96

1,53847

0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové
161

775

77555-1111

Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou parozábranou a s
olištovaním laminované tabule 1286x194 mm

137,820 m2

12,26

162

MAT

611 941915

Parkety laminátové Balterio Vitality náture 1-lam typ spoja Clic
1261x189x7mm

144,711 m2

15,35

163

775

99877-5202

Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m

39,112 %

0,80

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:

3 942,27

1 689,67

2 221,31

31,29
1 720,96

1 689,67

0,00110

0,15160

2 221,31

0,00673

0,97391

31,29
2 221,31

3 942,27

1,12551

0,000

776 - Podlahy povlakové

164

775

77651-1820

Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou

46,250 1712

2,66

123,03

123,03

0,001

0,046

165

775

77651-18201

Odstránenie laminátových podláh s podložkou a lištovanim

39,000 m2

2,22

86,58

86,58

0,001

0,039

166

775

99877-6202

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m

2,098 %

0,40

0,84

0,84

776 - Podlahy povlakové spolu:

167

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
Montáž obkladov vnút. z obklad, do tmelu , škár. Ceresit CE33
771 78144-1011
200x200 mm

210,45

210,45

63,370 m2

32,83

168

MAT

597 4A0105

Keramický obklad Predbežná cena

64,637 m2

15,00

169

771

99878-1202

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m

30,501 %

2,50

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:

3 126,25

Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. na schod, do 5m
784 - Maľby spolu:

1 622,94

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

82 840,870

0,00

2 080,44

969,56

0,085

0,00000

210,45

2 080,44

0,04815

3,05127

969,56

0,00950

0,61405

76,25

76,25

0,000

3,66532

969,56

3 126,25

1 622,94

0,00

1 622,94

0,03381

0,000

65 973,66

16 867,21

82 840,87

9,18856

4,387

2156,69

784 - Maľby

170

784

78445-2265

338,112 m2

4,80

1 622,94

1 622,94

0,00010

0,03381

PRÁCE A DODÁVKY M
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Prehľad rozpočtových nákladov
Por.

Kód

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

Špecifikovaný

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

a práce

materiál

číslo cenníka

Spolu

Hmotnosť v tonách

Jednotková

Spolu

Suť v tonách
Jednotková

Spolu

M21 -155 Elektromontáže
171

921

21001-0001

Elektroinštalácia osvetlenie

172

921

21001-0002

Bleskozvod a uzemnenie
M21 -155 Elektromontáže spolu:

1,000 kpl

9 095,44

9 095,44

1,000 kpl
15 013,59

5918,15

5918,15
15 013,59

1,000 kpl

7 084,58

9 095,44

0,00

5 918,15
15 013,59

0,00000

0,000

0,00000

0,000

M22 - 156 Montáž oznam, signál, a zab. zariadení

173

922

22001-0001

Slaboprúdové rozvody a štruktúrovaná kabeláž

M22 - 156 Montáž oznam, signál, a zab. zariadení spolu:

7 084,58

7 084,58
7 084,58

7 084,58

0,00

7 084,58

M24 -158 Montáž VZT zariadení a sušiarní

174

924

24001-

Vzduchotechnika
M24 -158 Montáž VZT zariadení a sušiarni spolu:
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:
Za rozpočet celkom

1,000 kpl
5 274,07

5 274,07

5 274,07

5 274,07

5 274,07

0,00

5 274,07

0,00000

0,000

27 372,24

27 372,24

0,00

27 372,24

0,00000

0,000

179 340,35

161 705,67

17 634,68

179 340,35

286,79427

35,975
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dberateľ: Obecný úrad Miloslavov

Spracoval:

odávatet: DOMOV Slovakia a.s.

JKSO:

rojektant: Akad..arch. Karol Brna, Akad. árch. Branislav Kulich

Dátum:

14.04.2020

tavba : Prístavba obecného úradu Miloslavov

ibjekt: SO 01 Prístavba
asť: ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Odis oceňovanie stavebných prác
3or.
Mslo

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla
výkaz výmer

Množstvo
Výmera

1.

2.

3.

4.

Merná
jednotka
5.

Náklady spolu

Jednotková
cena

Dodávka

Montáž
7.

6.

8.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1

132201202

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3

2

132201209

Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v ryhách š. do 200 cm

3

151101102

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4

110,940 m3

6,71

744,41

33,283 m3

0,80

26,63

155,625 m2

5,63

876,17

155,625 m2

2,78

432,64

499,25

m
4

151101112

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4

m
5 162601102

Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4

110,944 m3

4,50

6

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3

110,944 m3

0,66

73,22

144,227 t

7,50

1 081,70

131,33

201202

7 1712012021

Poplatok za uloženie zeminy

8 175101101

Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny

12,005 m3

10,94

9 583332530

Kamenivo ťažené hrubé 4-8 B

13,806 m3

29,63

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

409,07
3 865,35

4274,42 EUR

409,07

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

10 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva

14,288 m3

45,81

654,53

0,900 m3

96,39

86,75

0,288 m3

108,43

31,23

1,507 m2

8,68

13,08

1,600 m2

8,68

13,89

2,000 kus

12,56

25,12

drobného ťaženého

11 452311131

Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v
otvorenom výkope pod potrubie

12 452311151

Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 25/30 v

otvorenom výkope pod potrubie
13 452351101

Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod

potrubie v otvorenom výkope
14 452351101

Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod

potrubie v otvorenom výkope
15 402386111

Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v

do 10cm

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

824,60

824,60 EUR

8-RÚROVÉ VEDENIA
16 831383195
17 871351111

Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 200,

1,000 kus

45,000 m

40,39

40,39

1,37

61,65

tesnených gumovým krúžkom
18 2865A0309

Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 200x5,9x6000 -

7,515 kus

499,45

66,46

SP343600
19 892351111

Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200

20 892372111

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300

Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS

21 8944011111

0,59

26,55

2,000 kus

166,03

332,06

2,000 kus

35,00

70,00

1,000 kus

567,00

567,00

1,000 kus

567,00

567,00

15,000 kus

15,00

45,000 m

29/80/9

22 4361G0321

Šachta kanalizačná z PE D1000 P vtok DN200 - výška 1370
mm

23 4361G0322

Šachta kanalizačná z PE D1000 P vtok DN200 - výška 1580
mm

24 8959311111

Montáž vsakovacích blokov

225,00

rremaa rozpociovycn naKiaaov v cuk
asť: ZTI

3or.
íišlo
1.

Odis oceňovanie stavebných präc

Popis položky, stavebného dielu, remesla
výkaz výmer

Kód položky

3.

2.
722172213

55 722172214

Množstvo
Výmera

Merná
jednotka
5.

4.

Náklady spolu

Jednotková
cena

Dodávka

Montáž
7.

6.

8.

Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 20/1,9

42,000 m

23,27

977,34

Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 25/2,3,položky 56-59

20,000 m

29,73

594,60

13,000 kus

7,26

94,38

8,90

vypadávajú

56 722190401

Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN
15

57 7222211281

Momtáž guľového kohúta G 3/4

2,000 kus

4,45

58 2861F2342

Ventil priamy PP-R d 25x3/4" - PPR 25 01 12

2,000 kus

6,04

59 722231141

Ventil závitový poistný rohový G 1/2

1,000 kus

17,13

17,13

60 7222311411

Vetrací hlavica HLDN110

3,000 kus

29,24

87,72

61 722290226

Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50

62,000 m

1,73

107,26

62 722290234

Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80

62,000 m

0,99

61,38

63 998722102

Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m

2,884 t

20,32

58,60

64 998722194

Pripi, za zväč. presun hmôt do 1000 m pre vnút. vodovod

2,884 t

19,22

55,43

722 - Vnútorný vodovod spolu :

12,08

2 062,74

2 074,82 EUR

12,08

725 - Zariaďovacie predmety
Montáž predstenného systému záchodov

2,000 kus

24,67

49,34

66 725119305

Montáž záchodovým mís kombinovaných

2,000 súbor

47,30

94,60

67 551341820

Podomietkový systém WC a misa WC so sedákom

2,000 kus

356,03

712,06

68 5513418202

Ovládacoe tlačitko WC

2,000 kus

54,99

109,98

Montáž ostat. typov pisoár, zách. z biel. ker(ditur.) bez

1,000 súbor

52,52

65

.51191051

69 725129201

52,52

splach. nádr.

367,75

367,75

70 642509000

Pisoár

1,000 kus

71 725219401

Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky

3,000 súbor

26,00

72 642121300

Umývadlo biele JIKA ZETA 550

3,000 kus

26,35

73 725539001

Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L

3,000 súbor

28,54

74 5412A0101

Ohrievač vody zásobníkový 10L

3,000 kus

66,45

75 725539105

Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 1001

1,000 súbor

74,21

76 5412A0123

Ohrievač vody zásobníkový 100L

1,000 kus

429,62

77 725829201

Montáž batérií umýv. a drez, ostatných typov nást. chromov.

5,000 kus

9,66

78 '■1439700

Batéria drezová

2,000 kus

71,03

142,06

79 551439800

Batéria umývadlová stojánková

3,000 kus

64,16

192,48

80 725860010

Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40

3,000 kus

14,50

43,50

78,00
79,05

85,62

199,35
74,21
429,62
48,30

štandardná kvalita
81 725869204

Montáž zápach, uzávierok drez, jednod. D 50

1,000 kus

4,58

4,58

82 725869214

Montáž zápach, uzávierok drez, dvojdiel. D50

1,000 kus

7,42

7,42

83 725869218

Montáž zápach, uzávierok pisoár D40

1,000 kus

4,54

4,54

84 7258692181

Umývadlový sifón

3,000 kus

11,44

34,32

85 725980113

Dávkovač mydla

3,000 kus

40,00

120,00

86 725980114

Držiak toaletného papiera

2,000 kus

35,00

70,00

87 998725101

Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m

0,287 t

134,71

38,66

88 998725194

Pripi, za zväč. presun hmôt do 1000 m pre zariaď. predmety

0,287 t

25,30

7,26

725 - Zariaďovacie predmety spolu :

3 045,22 EUR

812,87

2 232,35

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

9 223,61 EUR

6 896,76

2 326,85

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

9 230,26 EUR

6 903,41

2 326,85

Za rozpočet celkom

20 990,18 EUR

15 698,67

5 291,51

dberatef: Obecný úrad Miloslavov

Spracoval:

odávateľ: DOMOV Slovakia a.s.

JKSO :
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Dátum:
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Odis oceňovanie stavebných prác
Dor.
ííslo

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla
výkaz výmer

Množstvo
Výmera

1.

2.

3.

4.

Merná
jednotka
5.

Jednotková
cena

Náklady spolu

Montáž
7

6.

Dodávka

j

8.

PRÁCE A DODÁVKY PSV
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

733 - Rozvod potrubia
733121109

Potrubie z rúrok AL-pex DN16

62,000 m

9,32

577,84

2 733121110

Potrubie z rúrok AL-pex DN20

56,000 m

11,68

654,08

3 733121150

Chránička z rúrok DN23

118,000 m

1,86

219,48

4 7331211502

Závitová prípojka na ventil

24,000 ks

2,60

62,40

5 7331211503

Chromove pripojovacie trubky D16

12,000 pár

9,67

116,04

6 733190107

Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40

0,35

41,30

1

733 - Rozvod potrubia spolu:

118,000 m

1 671,14

1 671,14 EUR

734 - Armatúry
7 734221672

Hlavica termost. ventilov ET 35

12,000 kus

8,00

96,00

8 734222801

Ventil rohový

12,000 kus

12,67

152,04

9 734229141

Montážna sada radiátorov

12,000 kus

9,00

108,00

734 - Armatúry spolu :

356,04

356,04 EUR

735 - Vykurovacie telesá
10 735151811

11 735152541

Demontáž vykurovacích telies

2,000 kus

5,00

10,00

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového

4,000 kus

45,00

180,00

Teleso vykurovacie doskové 2rad. V600 L600mm

4,000 kus

56,70

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového

2,000 kus

45,00

Teleso vykurovacie doskové 2rad. V600 L1020mm

2,000 kus

73,00

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového

4,000 kus

45,00

Teleso vykurovacie doskové 2rad. V600 L1260mm

4,000 kus

93,00

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového

2,000 kus

45,00

výšky 600 mm/ dĺžky do 700 mm
12 484543320
13 735152543

226,80
90,00

výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1399 mm
14 484543360

15 ^5152544

146,00

180,00

výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1999 mm
16 484543400
17 735152552

372,00
90,00

výšky 900 mm/ dĺžky 700-999 mm
18 484544090

Teleso vykurovacie doskové typ 21 V900 L 800

1,000 kus

105,00

105,00

19 484544100

Teleso vykurovacie doskové typ 22 V900 L 900

1,000 kus

118,00

118,00

20 735531043

Napojenie na jestvujúce rozvody

6,000 súb

25,00

150,00

21 735999904

Sekacie práce

1,000 súb

240,00

240,00

22 735999905

Pomocný materiál

1,000 súb

80,00

80,00

23 998735101

Presun hmôt pre vykúr, telesá UK v objektoch výšky do 6 m

0,646 t

80,00

51,68

735 - Vykurovacie telesá spolu :

2 039,48 EUR

1 071,68

967,80

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :

4 066,66 EUR

3 098,86

967,80

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

4 066,66 EUR

3 098,86

967,80

Za rozpočet celkom

4 066,66 EUR

3 098,86

967,80

Predkladá organizácia

1.

2. Názov stavby

Prístavba obecného úradu Miloslavov
3. Adresa stavebného objektu

DOMOV Slovakia, a.s.

Račianska 30/A
4. Názov prevádzkového súboru

831 02 Bratislava

5. Za obdobie

M.J.

Popis

Počet

Cena za

Spolu

jedn.

EUR

Materiál+montáž

Osvetlenie
1

Demontáž koncových prvkov (svietidlá, zásuvky, spínače)

h

10

17,50

2

Rozvádzač RH-dozbrojenie o 2x istič 32A/B/3P

ks

1

167,00

167,00

Rozvádzač RP1

ks

1

718,78

718,78

ks

1

536,02

536,02

ks

23

125,25

2 880,75

13

45,15

586,95

3

175,00

4

Rozvádzač RP2

5

A- LED svietidlo prisadené,230V, 1x30W, IP20, Trilux Belviso D2-

6

C- LED svietidlo prisadené,230V, 1x16W, IP20, RS PRO LED Steinel so senzorom pohybu- zámena za svietidlo Sylvania 17W

ks

7

C1- LED svietidlo prisadené,230V, 1x16W, IP20, RS PRO LED Steinel bez senzoru pohybu-

ks

7

30,07

210,49

8

Núdzové svietidlo LED na stenu napájané zvláštnej batérie, doba zálohovania 1hod, 230V, 1x5,8W,IP41, CEAG

ks

8

37,30

298,40

Spínač sériový, Valena biela č.5

ks

6

8,40

50,41

10

Spínač striedavý, dvojitý, Valena biela č.5B

ks

2

9,66

19,33

11

Vypínač 25A/2P, IP65 na povrch

ks

3

32,39

97,18

12

Podlahová krabica 10 prístrojová vr. krabice do betónovej podlahy, 6x zás. 230V16A, IP20, 3x data zásuvka cat6A, 2x2xRJ45

ks

1

221,80

221,80

13

Zásuvka 230V/16A, IP20 Valena biela

ks

17

8,12

137,96

14

2x zásuvka 230V/16A IP20 v spol.rámiku Valena biela

ks

9

16,28

146,54

15

3x zásuvka 230V/16A IP20 v spol.rámiku Valena biela

ks

1

24,54

24,54

16

4x zásuvka 230V/16A IP20 v spol.rámiku Valena biela

ks

10

33,94

339,42

Zásuvka 400V/5P/16A, IP55 na stenu

ks

1

12,47

12,47

18

Zapojenie TUV

ks

3

10,00

30,00

19

Zapojenie ventilátora na svetelný okruh

ks

2

8,50

17,00

20

CYKY-J 3x1,5

m

390

1,30

508,17

21

CYKY-J 3x2,5

m

530

1,55

821,50

22

CYKY-J 3x4

m

30

1,95

58,59

9

17

ž

ž

23

N2XH-J 3x1,5

m

60

1,59

95,10

24

CYKY-J 4x6

m

115

3,66

420,67

25

CYKY-J 1x16

m

115

2,46

282,90

26

CYKY-J 5x2,5

m

12

2,04

24,48

27

CYKY-0 3x1,5

m

80

1,33

106,32

28

CYY F6

m

80

1,35

107,68

9 095,44

Osvetlenie spolu

Bleskozvod
29

Bleskozvod-doplnenie zber.tyče dl.8m vr. fixácie a prepojenia vodičom FeZn 8mm

kompl

2

526,48

1 052,96

30

Bleskozvod-doplnenie zber.tyče dl. 1m vr. fixácie a prepojenia vodičom FeZn 8mm

kompl

1

134,45

134,45

31

Svorka SK

ks

40

2,23

89,12

32

Svorka SZ

ks

12

2,74

32,82

33

Krabica OBO 5800 VA

ks

12

100,40

1 204,80

34

Vodič FeZn F8 na podperkách

m

340

2,90

987,36

35

Vodič FeZn F8 v rúrke

m

144

2,31

331,92

1,98

71,28

36

Vodič FeZn F10 v zemi

m

36

37

Vodič FeZn 30/4 v zemi

m

170

2,83

480,42

38

Rúrka FXP 32

m

144

1,35

193,82

39

Zapojenie elek. pisoáru

ks

1

12,00

12,00

40

Zapojenie kábla na svorky rozvádzača, zariadenia

ks

5

2,83

14,13

41

Svorkovnica 1801

ks

2

28,93

57,86

42

Požiarne utesnenie cez stenu

ks

2

168,12

336,24

43

Požiarne utesnenie cez strop

ks

1

108,97

108,97

44

Východzia revízia

ks

1

750,00

750,00

45

Spracovanie PD skutočného vyhotovenia- ručné zakreslenie zmien červenou fixkou

ks

1

60,00

60,00

5918,15

Bleskozvod spolu
Slaboprúd
46

Dozbrojenie exist. dátového rozvádzača 19", o 1x patch panel 48 portov RJ45, výška 1 U, vrátane organizérov káblov

ks

1

128,87

128,87

47

Dátová zásuvka 2xRJ 45 cat.6A IP20 do krabice, vr.dodávky krabice, typ Valena biela

ks

10

34,43

344,31

48

Dátová zásuvka cat.6A 2x RJ 45IP do podlahovej krabice Legrand Mosaic

ks

3

30,33

90,98

49

Rúrka FxP 25 pod omietkou

m

1200

1,26

1 516,80

50

Kábel S/FTP, 1000 MHz, LSZH kategórie 7, vrátane ukončenia na portoch

m

2460

1,37

3 365,28

51

Žľab DLP 80x50 s krytom

m

40

13,46

538,56

52

Záverečné merania

ks

30

3,50

105,00

Meracie protokoly

ks

1

480,00

480,00

53

54

Spracovanie PD skutočného vyhotovenia- ručné zakreslenie zmien červenou fixkou

ks

1

Podružný materiál +doprava

%

5

Slaboprúd spolu

60,00

60,00

454,77

7 084,58

Stavba: Prístavba obecného úradu Miloslavov

Dodávateľ: DOMOV Slovakia, a.s.

Dátum: 26.8.2020

Zariadenie č.l-Odvetranie WC na 2.NP

1.0

Nástenný ventilátor CBF 100 LT
Qv=50M3/h, dp=75Pa, Pe=30W
Príslušenstvo Mriežka BVK100

1.1

Mriežka IMOP-Systemair PVM 300x220-ZVTP1-48

1.2

Potrubie oceľové Sk.l-SPIRO fi 100

Spolu
Zariadenie č.2-Chladenie kancelárií

2.0

Externá jednotka Gree GWHD(28) NK6LO(2-4)

2.1 Nástenná jednotka Gree Lomo GWH12QC-K6DND6C/l-3,5kW
2.2 Nástenná jednotka Gree Lomo GWH09QB-K6DND6C/l-2,6kW
izolované potrubie 6/10

Spolu
Zariadenie Č.3-úprava existujúcich chlad. Jednotiek

3.0

Kondenzačné jednotky-demontáž a montáž

izolované potrubie 6/10

Spolu

Montážny material-Spolu

Nátery-Spolu

REALIZAČNÁ CENA

Jednotk.

Celková

Jednotk.

Celková

cena

cena

cena

cena

Spolu Dodávka

dodávky

dodávky

montáže

montáže

+ Montáž

ks

2

ks

2

11,11

22,22

4,60

9,20

31,42

ks

2

126,78

253,55

15,30

30,60

284,15

bm

1

8,61

8,61

17,22

17,22

25,83

75,42

502,80

71,50

143,00

9,20

427,38

18,40

161,40

ks

1

1 507,50

1 507,50

210,00

210,00

1 717,50

ks

2

265,32

530,64

80,00

160,00

690,64

ks

1

227,13

227,13

80,00

80,00

307,13

22

18,00

396,00

21,00

462,00

858,00

912,00

3 573,27

135,00

270,00

270,00

21,00

252,00

468,00

216,00

522,00

738,00

280,00

145,00

425,00

25,00

10,00

35,00

3 609,65

1 664,42

5 274,07

bm

2 661,27

ks

bm

2
12

18,00

216,00

Stavba: Prístavba Obecného úradu Miloslavov

12.11.2020
Harmonogram

1 - ZEMNE PRÁCE
Zemné práce

Zakladanie
Hydroizolácie
Zvislé konštrukcie

Vodorovné konštrukcie
Oceľová konštrukcia strechy
Povlakové krytiny
Tepelná izolácia

Zdravotechnika

Kúrenie

Elektroinštalácia silnoprúd
Výplne otvorov - okná

Povrchové úpravy -interiér
Vonkajšie rozvody

Povrchové úpravy - exteriér
Klampiarske konštrukcie

Vzduchotechnika
Komunikácie

Elektroinštalácia slaboprúd

Maľby

1. mesiac

2. mesiac

3. mesiac

4. mesiac

5. mesiac

ô.mesiac

7. mesiac

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
(PP01)

Informácie pre účely správy poistenia

Oprávnený zástupca poisťovateľa:
Ziskcitelské
číslo 1:

00040085

Obchodné
meno:

MA číslo:

0

MA meno:

All Finance, s.r.o.

+421902615955

?ÄKSŕ"éh°Tešinská Ľubica

,
'

Podiel no
provízii [%]:

Obchodné
meno:

Ziskotelské
číslo 2:
Poznómko:

E-mail zástupcu poisťovateľa: kristina.divincova@allianzsp.sk, KD

UW:

Kristína Divincová

Vyhlásenie oprávneného zástupcu poisťovateľa: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti,
oprávnená osoba číslo 1:
Meno:

Titul:

Priezvisko

(ZA'íUM

Rodné
čisto.

5\.

Bydlisko:

Atí&EľlUV

1 í) b

Funkcio:
Preukoz
totož č:

štótna
pnsluL

£3 Wh g^

3*4 , 5^1

SK

Vil c os u (/s? 1/

PSČ:

oprávnená osoba číslo 2:
Meno

TitulFunkcia:

Priezvisko:
Rodné
číslo:

Bydlisko

Preukaz
totož. č:

štátna
pňsluš.:

^-i/
ál\

PSČ

oprávnený zástupca poisťovateľa

IIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Číslo
návrhu

Allianz (m)

9870114723

Slovenská poistovňa

Súhrnný návrh poistnej zmluvy
Poistná zmluva je uzavretá podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami
IS Nová poistná zmluva

□ Zmena poistnej zmluvy
□ Náhrada poistnej zmluvy
Nahrádzaná poistná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia, uvedenému v tejto poistnej zmluve.______
Dôvod
zmeny/náhrady;______________________________________ ;_______ __ _____________________________________________

Poisťovateľ

Allianx - Slovenská poisťovňa, a. s.,
Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava 1, Slovenská republika,
Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 B1C: TATRSKBX

Poístník

Obchodné
mena

DOMOV Slovakia, a.s.

IČO;

35777761

7nnimrt<i‘ 1 r~l v Obchodnom
Zapisona. [U regfetriSR

Ulitu o
popisné t:

Račianska 30/A

PSČ;

83102

Zastúpený
oprávnenou
osobou Č. 1

Meno:

Zastúpený
oprávnenou
osobou č. 2

Meno:

KoľeŠpond.
adresa

Ulica o
popisné č

Sídlo;

Číslo:

Bratislava
Titul

|

Funkcia:

Priezvisko:

ntut
Funkcia:

Priezvisko:

PSC:

i—i v Živnostenskom r~. , <
□ registri SR
□ tne

Vedenom 1
kým:
|

DIČ:

Sídlo

Zapísaná v Obeh, registri Okr. súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B
IČO: 00 151700
IČ DPH: SK2020374862, DIČ; 2020374862

Telefonický
kontakt:
Obec/
mesto;

Emait

Poistený
(vyplňte, ak
sa líši od
poístníka)

Obchodné
meno:
IČO/RČ;

| Zapísaná;

DIČ:

1 Vedenom
| kým:

Č bank,
účtu;

Sídlo

n v Obchodnom
u registri SR

r-i v Živnostenskom m . .
registri SR
ú-1 líle

Čisto:
..........

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

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

Ulica a
popisné č:
PSČ.

Sídlo; j

Vyhlásenie a) Beriem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poistnej zmluvy a prílohách.
b) Vyhlasujem, Že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a príloha
poistníka

mi, ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.
c) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa chladne poistenia sú úplné a pravdivé.
d) Svojim podpisom potvrdzujem, že mi bolí poskytnuté informácie vyplývajúce z platmých právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov
v dokumente Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy. Uvedené informácie sú v úplnom znení
uvedené na yveboyom sídle poisťovateľa. Pre prípad, že som uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzujem, že táto osoba mi udelila pred
chádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poisťovateľom na účely podľa platného zákona o poisťovníctve a som si vedomý
toho, že som povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponujem uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.
e) Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene® ÁNO, ak □ NIE, v tom prípade je súčasťou poistnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti
f) Vyhlasujem, Že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechníckých zmien v poistnej zmluve (t.j, zmien,
ktoré nemajú vplyv na výšku poistného).
g) Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto prehlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania
som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo
porušiť princíp transparentnosti a pjnncíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z,z. o verejnom obstará
vaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
h) Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č, 186/2009 7. z, Cena je
stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z.

Sankčná
doložka

Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej
ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výho
du, pokiaľ by (i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo (íi) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo (iii) takéto poistné plnenie alebo iné
plnenie alebo iná výhoda poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených
národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov
amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobec
ne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.
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Rekapitulácí Počet
a poistného príloh

Výpočet
poistného

Druh poistenia

Poistné pred zľavou

Poistné po zľave

0

Poistenie majetku..................................................

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie strojov - technické riziká...........................

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie prerušenia prevádzky..............................

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie nákladu.................................................

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie vozidiel autosalónov................................

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie hospodárskych zvierat.............................

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie plodín.....................................................

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu............

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu........

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.....

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie zodpovednosti za škodu • lekári....................

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie zodpovednosti, za škodu - ekon., právne profesie

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie zodpovednosti za škodu - IT.......................

0,00 EUR

0,00 EUR

0

Poistenie bytových domov.......................................

0,00 EUR

0,00 EUR

1

Stavebné poistenie.................................................

731,63 EUR

475,56 EUR

35 %

Celkové poistné s daňou**:

Obchodná zľava

10 % + Bonus*:

25 % =

Minimálne poistné s daňou**:

Bežné
poistné

Q] ročná splátka

Q polročné splátky [J štvrťročné splátky

Poistné (splátka) + Daň z poistenia (splátka)**: 440,33 EUR + 35,23 EUR
Jednorazové [X| splátka naraz
poistné

Poistné (splátka) s daňou k úhrade**:

♦ V prípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom období tejto poistnej zmluvy má poisfovateí právo odobral bonus no nasledujúce poistné obdobie.
” Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8% v zmysle zákono č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poistné obdobie: I

Vznik
/zmena
a zánik
poistenia
Údaje pre
platbu
poistného

I bežný rok

|

| kalendárny rok

Vznik poistenia / Zmeno poistenia od

I

Výročný deň (deň a mesiac).

Ak nie je vyplnený, výročným dňom je
prvý deň dojednaného poistného obdobia

00:00 hodín

01.12.2020

I Poistenie je dlhodobé no dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok.) IXl Poistenie je na dobu určitú do:

30.06.2021

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). Pre platbu násled
ného poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka. Bežné poist
né je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V prípade dojednania platenia bežného
poistného vo forme ročných/polročných /štvrťročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá
ďalšia splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanásteho/šiesteho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného.V prípade dojednania platenia jedno
razového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky splatné v dojednaných termínoch splatnosti.

U^i-

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Miloslavov
Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy /

23.11.2020

A 2 C C 2 2 5 9 0 3 E

p^istník
oso a c-1

/
/

SA

2

poisťovateľ
oprávnený zástupca
Ľubica Tešinská

poistník
oprávnená osoba č. 2

Príloha NPZ-CAR č.

k návrhu poistnej zmluvy č,
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Slovenská poistbvha

Stavebné poistenie
Miesto
poistenia:

Popis
predmetu
poistenia:

a) Poistenie majetku:
Základné
poistenie:

ÍXi Dojednanie poistenia jednotlivej stavby, (D) je poistná suma budovaného diela [EUR]

□ Dojednanie paušálneho poistenia na dobu neurčitú (poistené sú všetky budované dielo ktorých doba výstavby začína a končí v priebehu poistného obdobia),
(D) je poistná suma súhrnného ročného obratu za stavebnú Činnosť [EUR]
b3) Existujúci majetok
bi) Stavebné stroje (max. b2) Zariadenie staveniska
Súhrnná poistná suma
Predmet poistenia:
o) Budované dielo (D)
(max. 30 % D)
(max. 30 % D)
Súčet a) + bl) + tó) + b3)
30% D)
Poistná sumafEUR]:

Spoluúčasť [EUR]:

500,00

225 208,42

10000,00

215 208,42
Sadzba [%o]:

1,81

Základné polstné[EUR]:

407,63
Poistné za prirážku
(+)/zfovu(-) [EUR]

Prirážka (+)

Dotazník:

Dotazník (Nezodpovedanie niektorej otázky sa považuje za zápornú odpoved)

Prirážky
/zľavy:

1, Je budované dielo vystavené zvýšenému riziku požiaru alebo výbuchu, prípadne ohrozeniu zo susedstva? □ áno [g| nie

/zľava (-)[%]:

2. Boí v uplynu tých rokoch v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti zaznamenaný zosuv pôdy? □ á no Kl nie

3. Bola v mieste poistenia povodeň v uplynulých 10 rokoch častejšie ako jedenkrát?

□ áno 0 nie

4. Vykonávajú sa na budovanom diele trhacie práce, práce s výbušninami?

□ áno 83 nie

5. Požaduje sa dlhšia doba výstavby ako 18 mesiacov?

□ áno g] nie

6. PriráŽka/zlava za spoluúčasť

Pripustenia:

Pripoistenia: (dojednávajú sa na prvé riziko v zmysle ČI. 14 ods. 3
VPP-CAR-COM)

1. Krytie chýb projektu

Poistná suma [EUR]
(zvýšenie hornej
hranice plnenia)

Spoluúčasť
[EUR]:

Poistné
za pripoistenie
[EUR]

Sadzba [%□]:

v základnom poistení kryté do 1000 EUR

+

0,00

500,00

0,00

0,00

v základnom poistení kryté do 1000 EUR

+

0,00

500,00

0,00

0,00

3. Mzdové zvýhodnenie a expresné príplatky
(ČL 4 ods. 4 písm. b) ZD-CAR)
v základnom poistení kryté do 1000 EUR

+

0,00

500,00

0,00

0,00

4. Cestovné náklady technikov a expertov
(čl. 4 ods. 4 písm. c) ZD-CAR)
v základnom poistení kryté do 1000 EUR

+

0,00

500,00

0,00

0,00

5. Letecké dodávky náhradných dielov
(S. 4 ods. 4 písm. d) ZD-CAR)
v základnom poistení kryté do 1000 EUR

+

0,00

500,00

0,00

0,00

20 000,00

500,00

1,20

24,00

0,00

500,00

0,00

0,00

Poistné ta poistenie majetku a):

431,63

(Či. 4 ods. 1ZD-CAR)
Z Vypratávocie náklady
(čl 4 ods. 4 písm. a) ZD-CAR)

6 Krytie Škôd počas záručnej doby
(čl. 4 ods. 2 ZD-CAR)
7. Návrat DPH do štátneho rozpočtu SR
(čl 4 ods. 6 ZD-CAR)
8.

A 2 C C 22 í Ó 0 1 %

71. č. 2210 / A MC / 1,202i:

Príloha NPZ-CAR č.

1

k návrhu poistnej zmluvy č.

stra na 2/2

9870114723

b) Poistenie zodpovednosti za škodu:
Poznámka: Toto poistenie zodpovednosti za Škoduje možné dojednať len spolu s poistením Jednotlivého budovaného diela pod písmenom q)________________
Poistená

ľušiäjtočňoväriíe stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce, vykonávanie remeselných stavebných

činnosť:

živností v zmysle a v rozsahu platného oprávnenia, vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Poistná sumo [EUR]:

30 000,00

Spoluúčasť [EUR]:

500,00

Územná platnosť

_________ _

SR

(avšak maximálne 30% z hodnoty budovaného diela)

Základné
poistné:

3

Zľavy:

Zľavy zo základného poistného spolu

0

0 0 0

Vadný výrobok

Oblasť činnosti

Kód činnosti

áno

staviteľstvo

Zľava [%]

Druh zľavy

Základné poistné
[EUR]

375,00

Poistné [EUR]

1. Množstevná zľava
2. Zľava za dojednanú vyššiu spoluúčasť ako je základná

Pripoistenla:

20,00

75,00

Pri poistenia (prirážka k základnému poistnému spolu)

Sublimit plnenia
Pripoisteníe

Druh prípoistenia

1, Škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach

□ áno gl nie

2. Vibrácie, demolačné a búracie práce

□ áno ® nie

3. Nadzemné, podzemné vedenia

□ áno

4, Rozšírenie územnej platnosti

□ áno lž<3 nie

5.

□áno Cnie

6.

□ áno □ nie

Rekapitulácia
poistného

[EUR]

Prirážka (%]

Poistné [EUR]

X

nie
do výšky poistnej sumy

Poistné za poistenie zodpovednosti za škodu b);

300,00

Spolu poistné za prílohu - stavebné poistenie a)+ b):

731,63

Obsah poistenia upravujú:

Poistné
Všeobecné poistné podmienky pre stavebné poistenie, účinné od 1,5.2012 (ďalej len 'VPPCAR-COM")
podmienky y§60^ecflé poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zo škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 11.3,2007 (dolej len W-Z"),

Zmluvné dojednania stavebné poistenie, účinné od 1,1.2015 (ďalej len 7D-CAR"),

Doložky:...!^,

.. a dokumenty:..........................................

„.......

V zmysle tejto prílohy NPZ-CAR sa okrem poisteného uvedeného v poistnej zmluve za poisteného/poistených považuje/ú oj: investor, stavebník, zhotoviteľ (dodávatelia,
subdodávatelia) a ostatní účastníci výstavby budovaného diela.

Vznik/
zmena
poistenia

Vznik/zmena poistenia
na tejto prílohe od

01.12.2020

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

F

a

o r r a a -t

23.11.2020

n n o n

00:00 hod.

AHianz®
Slovenská poisťovňa

Oznámenie
o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27, apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vám poskytujeme nasledovné
informácie o spracúvaní osobných údajov.

1.

Kto je prevádzkovateľom?

•

v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je
prevádzkovateľom osobných údajov Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského

rad 4,815 74 Bratislava, IČO: 00151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č,: 196/B (ďalej aj ako „poisťovateľ'). Kontaktné údaje poisťovateľa

uvedené v tomto bode sú zároveň kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.

2,

Ako a na aký účel získava a spracúva poisťovatet vaše osobné údaje?

•

účelom spracúvania osobných údajov klientov (poistníci a poistení), ich zástupcov, poškodených
a iných oprávnených osôb (ďalej aj ako „dotknuté osoby") je najmä výkon poisťovacej Činnosti

podľa platného zákona o poisťovníctve (napr, uzatvorenie poistnej zmluvy, správa poistenia,
ochrana a domáhanie sa práv poisťovateľa). Právnym základom spracúvania je najmä platný

zákon o poisťovníctve, iné osobitné právne predpisy alebo súhlas dotknutej osoby. Uzatvorenie
poistnej zmluvy je dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účel je dotknutá osoba v zmysle
platného zákona o poisťovníctve na žiadosť poisťovateľa povinná poskytnúť. Poskytnutie osobných

údajov je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto osobných
údajov je poisťovateľ oprávnený odmietnuť poistnú zmluvu uzatvoriť.

•

podrobný zoznam účelov a právnych základov spracúvania je možné nájsť na webovom sídle

•

osobné údaje získava poisťovateľ priamo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich

poisťovateľa.
sprostredkovateľov a tretích strán, ktorých podrobný zoznam je možné nájsť na webovom sídle
poisťovateľa.

3,

Aké osobné údaje bude o vás poisťovateľ spracúvať?

•

zoznam a rozsah osobných údajov dotknutých osôb je uvedený najmä v platnom zákone

o poisťovníctve.

•

na poisťovacie účely uvedené v bode 2. a v súlade s platným zákonom o poisťovníctve a platným

zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym základom spracúva poisťovateľ osobné údaje,
ktoré sú podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov považované

za osobitnú kategóriu, a to osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom
na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy, zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné

plnenie z poistných zmlúv a likvidáciu poistnej udalosti,
4.

Vykonáva poisťovateľ profilovanie?
•

poisťovateľ je v zmysle platného zákona o poisťovníctve alebo iných osobitných právnych
predpisov oprávnený vykonávať profilovanie súvisiace s poisťovacím účelom, najmä upisovaním

rizík (underwriting), posudzovaním Škodovosti v rámci predzmluvných vzťahov alebo na účely

predchádzania poistným podvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich podozrení na poistný
podvod alebo iné obdobné konanie. Dôsledkom profilovania môže byť najmä odmietnutie

uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa (upisovanie rizík, predchádzanie poistným
podvodom) alebo zohľadnenie škodovosti v úprave zmluvných podmienok.

5.

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

•

osobné údaje dotknutých osôb môže poisťovateľ v zmysle plotných právnych predpisov
poskytnúť/sprístupniť príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a to
najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci, advokátom,

správcom, znalcom alebo iným poisťovniam aLebo poveriť spracúvaním osobných údajov

sprostredkovateľov, ktorými sú najmä finanční agenti, obchodní zástupcovia, zmluvné servisy,
spoločnosti zabezpečujúce a poskytujúce asistenčné služby alebo spoločnosti zabezpečujúce

vymáhanie pohľadávok. Podrobný zoznam príjemcov je možné nájsť na webovom sídle
poisťovateľa.

6.

Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

•

osobné údaje dotknutých osôb spracúva poisťovateľ v krajinách Európskeho hospodárskeho

priestoru (ďalej aj ako „EHP"), ale aj mimo neho, a to príjemcami podľa bodu 5, Vždy, keď
poisťovateľ uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb na spracúvanie mimo EHP inou

spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robí tok na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel
skupiny Allíanz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných
údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz, Záväzné vnútropodnikové

pravidlá skupiny Allianz a zoznam spoločností skupiny Allianz je/bude možné nájsť na webovom
sídle poisťovateľa. Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo

výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu

osobných údajov, uskutočňuje poisťovateľ prenos osobných údajov mimo EHP len na základe
štandardných zmluvných doložiek alebo vyžaduje od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné

primerané záruky v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.
7.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

•

v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba:
právo na prístup k jej osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o nej spracúvané

osobné údaje; právo kedykoľvek súhlas odvolať; právo žiadať opravu a aktualizáciu osobných

údajov; právo na výmaz osobných údajov; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
právo získať osobné údaje v elektronickej podobe a právo podať sťažnosť u poisťovateľa alebo na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Popis spôsobov a podmienok uplatneniu

žiadosti dotknutej osoby je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.

8.

Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?
•

v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajová žiadať ukončenie spracúvania osobných

údajov, ak poisťovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe oprávneného
záujmu poisťovateľa alebo na právnom základe plnenia úloh poisťovateľa realizovaných vo

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej poisťovateľovi. Toto právo môže

dotknutá osoba uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7.
9.

Ako dlho uchováva poisťovateľ vaše osobné údaje?

•

doba spracúvania osobných údajov je v súlade s platným zákonom o poisťovníctve najmenej
v dĺžke 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Podrobný zoznam dôb
spracúvania je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.

10.

Ako často aktualizuje poisťovateľ toto oznámenie?
•

aktuálne znenie informačnej povinností v podobe oznámenia o spracúvaní osobných údajov je
možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami
článok 1! Úvodné ustanovenia
1.

2.

3.

Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-Z") sa
vzťahujú na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (ďalej len
„poistenie“) vykonávajúcich činnosť v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom
uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v zmluve uvedená
fyzická olebo právnická osoba, na ktorú sa toto poistenie
vzťahuje.
Ostatné slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto
VPP-Z. uvedené v úvodzovkách majú svoj osobitný význam
definovaný v Článku 2 Výklad pojmov.

Článok 2: Výklad pojmov
Pre účely tohto poistenia:
1. „Infekčná choroba" je ochorenie vyvolané mikroorganizma
mi, ktoré je prenosné z človeka na človeka, z človeka na zvie
ra, zo zvieraťa na človeka alebo zo zvieraťa na zviera, alebo
sa dá získať expozíciou z vonkajšieho prostredia. Pre účely
tohto poistenia sa „infekčnou chorobou" rozumie aj ochorenie
na salmonelózu,
2. „Motorové vozidlo" je akýkoľvek pozemný dopravný
prostriedok s vlastným pohonom, príves alebo náves (vrátane
akéhokoľvek zariadenia na nich pripevnenom), ktoré je použí
vané alebo je určené na používanie na pozemných
komunikáciách.
3. „Poistená činnosť" je Činnosť uvedená v poistnej zmluve, kto
rú poistený vykonáva na základe oprávnenia udeleného pod
ľa všeobecne záväzných právnych predpisov a činnosti s ňou
súvisiace. Za Činnosti súvisiace s „poistenou činnosťou" sa
pokladá aj výkon vlastníckych práv, správa a prevádzka
nehnuteľností slúžiacich na výkon poistenej činnosti uvedenej
v poistnej zmluve, ďalej prevádzka sociálnych a rekreačných
zariadení pre zamestnancov poisteného a organizácia
podnikových podujatí,
4. „Škoda" znamená „škodu na veci" a/alebo „Škodu na
zdraví" pričom
a) „Škoda na vecí" znamená fyzické poškodenie hmotnej veci

vrátane následnej majetkovej ujmy alebo uslého zisku vyplý
vajúcich zo straty funkčností alebo možností používať
poškodenú vec.
b) „Škoda na zdraví" znamená telesné poškodenie osoby
vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca
majetková ujma vrátane ušlého zisku.
5. „Škodová udalosť" je udalosť, počas ktorej dochádza ku
vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na
poistné plnenie poisťovateľa.
6. „Sublimit" je Časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmlu
ve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vyplatí za
„škody", na ktoré sa sublimit podľa poistnej zmluvy vzťahuje.
„Sublimit" nezvyšuje poistnú sumu.
7. „Výrobok" je:
a) akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná,
distribuovaná alebo daná do obehu poisteným alebo ním
poverenou osobou
b) elektrina a plyn určené no spotrebu a vyrobené alebo
distribuované poisteným, alebo
c) práca vykonaná poisteným alebo ním poverenou
osobou, vrátane materiálu alebo komponentov
poskytnutých v súvislosti s touto prácou.
8. „Znečisťujúce látky" znamenajú akékolvek nebezpečné ale
bo znečistenie spôsobujúce pevné, kvapalné alebo plynné
materiály, látky, emisie či tepelné účinky, vrátane dymu, výpa
rov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálií čí odpadu.
Odpadom sa myslia aj materiály určené na recyklácíu,
Článok 3: Rozsah poistenia
1,

2.

Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a za
podmienok stanovených týmito VPP-Z vyplatil poškodenému
náhradu „škody", za ktorú poistený na základe všeobecne
záväzných právnych predpisov zodpovedá.
Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť

náhradu „škody“ je, že „škoda" bola spôsobená;
a) v súvislosti s „poistenou Činnosťou" poisteného uvedenou
v poistnej zmluve,
b) vodným „výrobkom" poisteného, ale len v prípade, ak je
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným
„výrobkom" v poistnej zmluve výslovne dojednané.
3, Poistenie sa vzťahuje len na „Škodu", ktorá vznikla počas
poistnej doby ako následok „škodovej udalosti".
4. Poistenie sa vzťahuje len na „škodovú udalosť", ktorá nastala
na území uvedenom v poistnej zmluve v Časti územná
platnosť,
5 Poistený má právo na náhradu nákladov právnej obhajoby
v súvislosti s nárokom vzneseným proti poistenému v dôsled
ku „Škody", na ktorú sa toto poistenie vzťahuje. Súčet náhrad
„škôd“ o náhrad nákladov na právnu obhajobu však nesmie
presiahnuť poistnú sumu alebo „sublimit" uvedený v poistnej
zmluve. Poisťovateľ s í vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať
a mimosúdne 'vyrovnať akýkolvek nárok podľa vlastného
uváženia.

Článok 4: Výluky z poistenia
1. Toto poistenie sa nevzťahuje no:
a) „Škodu" spôsobenú úmyselne poisteným olebo inými
osobami úmyselne konajúcimi z podnetu poisteného,
b) „Škodu”, ktorá vznikne poistenému,
c) „Škodu“, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebra
nia zodpovednosti zmluvou olebo na základe dohody.
Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu" za ktorú by
poistený na základe všeobecne záväzných právnych
predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpoved
nosti zmluvne alebo dohodou nezaviazal,
d) „Škodu na zdraví" zamestnanca poisteného alebo akejkoľ

vek osoby vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného
alebo ním poverenú osobu, vrátane pracovných úrazov
a chorôb z povolania, ak táto „škoda na zdraví" vznikla
počas alebo v dôsledku pracovnej činnosti pre
poisteného alebo ním poverenú osobu.
e) „Škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, sprá
vy alebo prevádzky akéhokoľvek „motorového vozidla"
poisteným alebo ním poverenou osobou. Táto výluka sa
však nevzťahuje na „škody" spôsobené prevádzkou stro
jov no automobilovom podvozku ak „škoda" nastane
v dôsledku používania týchto strojov,
f) „Škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva,
správy, údržby, prevádzky, nakladania, vykladania,
zapožičania alebo zverenia akéhokoľvek:
f.a) lietadla alebo iného vzdušného dopravného
prostriedku, alebo
f. b) plavidla
poisteným alebo ním poverenou osobou.
g) „Škodu":

g. a) spôsobenú na nehnuteľnostiach, ktoré poistený
alebo ním poverená osoba užíva, obýva alebo má
v nájme,
g.b) na hnuteľnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním
poverenej osobe zverená, zapožičaná, ďalej veci,
ktorú poistený alebo ním poverená osobo prevzala
alebo ju používa,
g.c) spôsobenú na tých častiach hnuteľných a nehnuteľ
ných vecí, na ktorých poistený alebo ním poverená
osoba vykonáva akúkoľvek Činnosť, ak „škoda"
vznikne v dôsledku alebo počas tejto činnosti,
g.d) na tej časti hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá
musí byť obnovená, opravená alebo vymenená v dô
sledku vädne vykonanej práce na nej poisteným
alebo ním poverenou osobou, alebo
g.e) spôsobenú na „výrobku" poisteného.
h) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku nemožnosti
používať, poisteného „výrobok", aLebo potreby stiahnuť
z obehu, vymeniť, vyšetriť, opraviť, nastaviť alebo odstrániť
poisteného „výrobok", ak tento nárok súvisí so zistenou
alebo predpokladanou vadou, nedostatkom alebo
nebezpečným stavom „výrobku".
i) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku majetkovej

ujmy vyplývajúcej z nemožnosti používať, spracovať, pre
dať alebo dať do obehu hmotnú vec, ktorá síce nebola
fyzicky poškodená, ale obsahuje „výrobok" poisteného,
ktorý je alebo o ktorom sa predpokladá, že je vadný,
nevyhovujúci alebo nebezpečný.
j) „Škodu" spôsobenú na veci tým, že sa plánovane alebo
úmyselne zmiešala s poisteného „výrobkom", ktorý
nedosahuje požadované funkčné alebo kvalitatívne
parametre.
k) „Škodu" vyplývajúcu alebo akýkoľvek nárok súvisiaci so
skutočným, predpokladaným alebo hroziacim únikom, vy
pustením, rozptýlením alebo uvoľnením akýchkoľvek
„znečisťujúcich látok":
k,a) z miesta alebo na mieste, ktoré poistený vlastní,
využíva, obýva alebo má v nájme
k.b) z miesta alebo na mieste kde poistený alebo ním po
verená osoba vykonáva alebo vykonávala akúkoľvek
Činnosť ak „znečisťujúce látky" boli na dané miesto
prinesené v súvislosti s touto činnosťou
k.c) z ktoréhokoľvek miesta, využívaného poisteným
alebo inými osobami pre poisteného alebo v mene
poisteného na narábanie, skladovanie, likvidáciu,
spracovanie alebo úpravu akéhokoľvek odpadu
k.d) ktoré sú v ktoromkoľvek čose prepravované, narába
né, skladované, likvidované, spracovávané alebo
upravované poisteným alebo inou osobou pre
poisteného
Táto výluka sa však nevzťahuje na „Škodu" spôsobenú te
pelnými účinkami, sadzami alebo dymom pochádzajúci
mi z „požiaru". Pre účely tejto výluky sa „požiarom" myslí
oheň, ktorý vznikol alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo
určené ohnisko.
l) „Škodu" spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnovými uda
losťami, vzburou, povstaním, masovými, občianskymi
alebo inými nepokojmi alebo demonštráciami, štrajkom,
terorizmom a lebo so zásahom štátnej alebo úradnej moci.
m) „Škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z:
m.a) jadrovej energie alebo jadrového žiarenia
akéhokoľvek druhu,
m.b) elektromagnetických polí alebo žiarení,
m.c) genetických zmien organizmov alebo rastlín,
m.d) „infekčných chorôb" akéhokoľvek druhu,
rn.e) formaldehydu, azbestu, kremíka, perzistentných
organických látok, metyltercbutyl éteru, olova alebo
ortuti,
m.f) neoprávneného používania, narábania alebo skla
dovania nebezpečných látok, vrátane horľavých
alebo výbušných materiálov a jedovatých látok,
m.g) vlastníctva, údržby alebo prevádzkovania železnič
ných dráh, Lanoviek, vlekov alebo koľajových
dopravných prostriedkov,
m.h) akejkoľvek výroby, projektovania, opravy, údržby,
distribúcie alebo predaja lietadiel alebo iných
vzdušných dopravných prostriedkov, ich súčastí
alebo komponentov,
m.i) plesní alebo húb akéhokoľvek druhu,
m.j) tabaku alebo tabakových výrobkov, alebo
m.k) nedodania „výrobku" poisteného.
n) „Škodu" vzniknutú na peniazoch, cenných papieroch, ce

ninách, vkladných knižkách, akýchkoľvek platobných
ajebo úverových kartách, listinách alebo šperkoch,
o) „Škodu" spôsobenú v dôsledku vibrácii, výkonu demolač
ných alebo búracích prác alebo prác s výbušninami,
p) Poškodenie, zničenie alebo stratu elektronických dát,
q) „Škodu" na nadzemných alebo podzemných vedeniach
akéhokoľvek druhu,
„Škodu", z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom
akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne
zmluvného poistenia,
s) Nároky v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody prizna
nou orgánom miestne príslušným v Spojených Štátoch
amerických alebo v Kanade rozhodovať o právach
a povinnostiach právnických alebo fyzických osôb.
2. Toto poistenie sa nevzťahuje na „škodu" vyplývajúcu alebo sú
visiacu s poskytovaním alebo zanedbaním poskytnutia alebo
výkonu;
a) zdravotnej starostlivosti alebo lekárnických služieb alebo
činností,

r)

b) inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích,
ohcdnocovacích, konzultačných, projekčných alebo
právno-poradenských služieb alebo Činností, alebo
c) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schva
ľovaním akýchkoľvek máp, nákresov, názorov, správ,
prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, zadaní,
špecifikácií alebo projektových dokumentácii.
3. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych
alebo trestných sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu
vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary damages.
4. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na „škodu" spôsobenú:
a) osobe, s ktorou poistený žije v spoločnej domácnosti, prí
buzným v priamom rode, súrodencovi, manželovi alebo
inej osobe, ktorá Je s poisteným v pomere rodinnom alebo
obdobnom,
b) právnickej alebo fyzickej osobe, v ktorej má poistený
majetkovú účasť, pričom v prípade „škôd/' bude poistné
plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej účasti
poisteného v danom subjekte, alebo
c) zákonnému
zástupcovi
alebo
splnomocnencovi
poisteného.
5. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o envi
ronmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environ
mentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných práv
nych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť
alebo nápravu environmentálnych škôd.
6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky.

Článok 5: Plnenie poisťovateľa, limít plhenia
1.

2.

Poisťovateľ vyplatí za poisteného náhradu „Škôd/' vzniknutej
ako následok jednej „škodovej udalosti" maximálne do výšky
poistnej sumy alebo „sublimitu" dojednaných v poistnej zmluve,
nezávisle na počte poistených, poškodených osôb, vznesených
nárokov alebo súdnych konaní.
Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých „škodových uda
lostí" vzniknutých počas jedného poistného obdobia nesmie
presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy dojednanej v poistnej
zmluve, pokiaľ nie Je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 6: Spoluúčasť

Poistený sa bude na plnení z každej „škodovej udalosti", z ktorej
vzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť plnenie, podielať sumou
stanovenou v poistnej zmluve ako spoluúčasť.
Článok 7: Vznik a zánik poistenia
1. Čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, je poistná doba. Časť

poistnej doby dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa platí
poistné, je poistné obdobie. Pri krátkodobých poisteniach
(poistne* doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba a poistné
obdobie totožné.
2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.
3. Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po
dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
4. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného:
a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové
poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho
splatnosti,
b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na
jeho zaplatenie, pokiaľ nebolo zaplatené pred doručením
tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.
Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola
zaplatená len časť poistného.
5. Poistenie zanikne výpoveďou:
a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzatvore
ní poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, Jej
uplynutím poistenie zanikne,
b) ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň
ó týždňov pred jeho uplynutím,
c) jednej zo zmluvných strán do Jedného mesiaca odo dňa
poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie
zanikne.
ó, Poistenie zanikne aj:

uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie
dojednané na dobu určitú),
b) zánikom poisteného,
Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými
právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady
vyžiadané poisťovateľom.
Ak je voči poistenému súdne alebo mimosúdne uplatňovaný
nárok na náhradu „škody", je poistený povinný:
a) poisťovateľovi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť
oznámiť, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške
a postúpiť poisťovateľovi bezodkladne všetky písomné
materiály súvisiace s týmto uplatňovaným nárokom,
b) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, pričom poiste
ný nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek
záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú „Škodu",
uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľ
vek náhradu „škody", okrem výdavkov nevyhnutných na
zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu
prípadnej „Škody" či výdavkov nevyhnutných na
zabránenie vzniku hroziacich škôd,
c) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu
a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde
náklady znáša poisťovateľ,
d) bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgánom čin
ným v trestnom konaní škodovú udalosť, ktorá nastala za
okolností nasvedčujúcich spáchaniu trestného Činu treťou
osobou,
e) v súlade s Článkom 10 Prechod práv bez zbytočného

a)

7,

Článok 8: Poistné
1. Poistné je cena za poskytnutú ochranu zo strany poisťovateľa,
ktoré uhrádza poistník zo poistné obdobie v dohodnutých
termínoch,
2. Poistné sa stanovuje pevnou finančnou sumou alebo sadzbou
Z premennej hodnoty.
3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí
poistné za poistné obdobie v splátkach. Pri dojednaní polroč
ného alebo štvrťročného platenia sa účtuje z ročného poistné
ho prirážka, a to 3 % za platenie v polročných splátkach a 5 %
za platenie v štvrťročných splátkach, Ak bolo dohodnuté plate
nie poistného v splátkach platí, že nezaplatením jednej splátky
poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva
splatným poistné za celé poistné obdobie a poisťovateľ má
právo požiadať poistníka o jeho zaplatenie, Poisťovateľ má
nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.
4. Ak je poistné stanovené sadzbou z premennej hodnoty, je
poistník povinný prípadný doplatok poistného uhradiť po uply
nutí poistného obdobia. Najneskôr do jedného mesiaca po
uplynutí poistného obdobia je poistník povinný oznámiť poisťo
vateľovi skutočnú výšku hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie
výšky poistného.
5. Doplatok k poistnému podľa ods. 4 tohto článku je splatný do
jedného mesiaca od oznámenia jeho výšky poistníkovi alebo
poistenému, prípadný preplatok poisťovateľ vráti do jedného
mesiaca po oznámení hodnoty rozhodujúcej pre skutočnú
výšku, pokiaľ nebolo dojednané minimálne poistné.
Článok 9; Povinnosti poistníka, poisteného a poisťovateľa
1. Poistník je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým
v poistnej zmluve, dodržiavať všeobecne záväzné právne pred
pisy, tieto VPP-Z a dojednania dohodnuté poistnou zmluvou.
2. Poistník alebo poistený je ďalej povinný:
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky
poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia,
b) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi
zmeny skutočností, ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri
dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie
rizika vyplývajúceho z poisteného predmetu činností, ako
i všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistený oznámil
pri dojednávaní poistenia,
c) umožniť poisťovateľovi kedykoNek nahliadnuť do všetkých
účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné na zistenie
alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie
poistného,
d) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak,
aby „škodová udalosť" nenastala. Tiež nesmie porušovať
povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebez
pečenstva vzniku „škodovej udalosti", ku ktorým ho zaväzu
je poistná zmluva, ani nesmie strpieť porušovanie týchto
povinností zo strany tretích osôbJ e tiež povinný bezodklad
ne odstrániť každú chybu alebo nebezpečenstvo, o ktorých
sa dozvie, a ktoré by mohlo mať za následok vznik
„škodovej udalosti",
e) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že má dojednané ďalšie
poistenie toho istého poistného rizika u iného poisťovateľa
(názov a sídlo) a výšku dojednanej poistnej sumy,
f) plniť ďalšie povinnosti, uložené v poistnej zmluve.
3. Ak nastane udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku
práva na poistné plnenie, je poistený povinný:
a) vykonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov
prípadnej „Škody" a zabránenie zväčšovaniu rozsahu
„škody", podľa možnosti si k tomu vyžiadať pokyny
poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
b) okamžite, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, kedy sa dozve
del o „škodovej udalosti", poisťovateľovi písomne oznámiť
jej miesto, dátum, príčiny a rozsah tejto udalosti a v tejto
súvislosti predložiť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada
a umožniť poisťovateľovi preverenie oznámených
skutočností a
c) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie prí
čin a výšky „Škody", podať pravdivé vysvetlenie ojej vzniku

4.

odkladu odovzdať poisťovateľovi všetky doklady potrebné
na uplatňovanie práva prechádzajúceho z poisteného na
poisťovateľa, vyvarovať sa úkonom, ktoré by toto právo
mohli ohroziť a na žiadosť poisťovateľa spolupracovať pri
vymáhaní tohto práva v potrebnom rozsahu vrátane
vznesenia súdneho uplatnenia nároku.
5. Ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností poistníka
alebo poisteného stanovených zákonom alebo dohodnutých
v poistnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik „škody" alebo
na zväčšenie jej následkov, má poisťovateľ voči poistenému prá
vo na primeranú náhradu z vyplatenej náhrady „škody" podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah Jeho povinnosti
plniť.
6. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že
treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ
oprávnený požadovať od poisteného náhradu do plnej výšky
týchto zvýšených nákladov a poistený ich je povinný zaplatiť.
Článok HO: Prechod práv

1.

2.

3.

Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného „škodu", prechádza
na neho právo poisteného na náhradu „škody" alebo iné
obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za
„škodu" vzniklo proti inému.
Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na
vrátenie vyplatenej sumy alebo na zníženie dôchodku alebo na
zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa,
pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho vypláca
dôchodok.
Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na úhradu
tých nákladov konania o náhrade „škody", ktoré sa poistenému
priznali proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného
zaplatil.

Článok 11: Príslušnosť súdov
Pre riešenie sporov týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto
poistenie sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.

Článok 12: Doručovanie písomností
Poistník Je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej
adresy bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti
na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písom
nosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len
„adresát") sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti
adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti od
oprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol
na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň teajto lehoty,
aj keď sa adresát o Jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy
bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre
zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil.

Článok 13: Záverečné ustanovenia

Tieto VPP-Z nadobúdajú účinnosť dňom 11.03.2007.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
Stavebné poistenie proti všetkým rizikám
Všeobecná časť
Článok 1: Úvodné ustanovenia
1, Pre poistenie stavebných prác vykonávaných právnickými
a podnikajúcimi fyzickými osobami platia všeobecne záväzné
právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len
„VPP-CAR-COM"), zmluvné dojednania a osobitné zmluvné
dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
2, VPP-CAR-COM sa vzťahujú na zmluvné poistenie majetku pri
vykonávaní stavebných prác právnickými alebo podnikajúcimi
fyzickými osobami vykonávajúcimi činnosť v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Poistenie sa vzťahuje na riziká v zmysle Oddielu IVPP-CAR-COM,
ktorých poistenie je v poistnej zmluve dojednané, pokiaľ nie sú
vylúčené vo VPP-CAR-COM, v zmluvných dojednaniach,
v osobitných zmluvných dojednaniach alebo v poistnej zmluve,
4. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom
uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v zmluve uvedená fyzická
alebo právnická osoba, no ktorej majetok sa toto poistenie
vzťahuje.

Článok 2: Vznik a zánik poistenia
1. Čas, na ktorý sa dojedná poistenie, je poistná doba.
2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú uvedenú v poistnej
zmluve.
3. Poistenie vznikne:
a) prvým dňom (od 00:00 hod.) nasledujúcim po dni uzavretia
poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednaný iný,
neskorší dátum vzniku poistenia,
b) okamihom začatia stavebných prác, alebo vyloženia
poistených veci na mieste poistenia,
c) pre existujúce stavby, ktoré sú predmetom technického
zhodnotenia, okamihom začatia stavebných prác,
podlá toho, čo nastane neskôr.
4. Poistenie zanikne:
a) uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo v poistnej zmluve
dojednané,
b) dňom, kedy bolo dokončená stavba (v zmysle čl. 11, ods. 1
VPP-CAR-COM) odovzdaná alebo uvedená do prevádzky;
pre jednotlivé časti poistenej stavby, odovzdávané alebo
uvádzané do prevádzky postupne, poistenie zaniká ich
odovzdaním alebo uvedením do prevádzky,
c) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane,
d) ukončením činnosti poisteného, alebo zánikom poisteného,
podlá toho, čo nastane skôr.
5. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného ak jednorazové
poistné (ďalej aj „poistné") nebolo zaplatené do troch mesiacov
odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne pre neplatenie aj
v prípade, ak bola zaplatená len Časť poistného.
ô. Poistenie zanikne výpoveďou:
a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí
poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej
uplynutím poistenie zanikne,
b) Jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa
poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie
zanikne,
c) do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel
o zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri
uzavieraní poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany
neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy.
Poistenie v takomto prípade zanikne doručením výpovede
druhej zmluvnej strane.
7. Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 15,
ods. 14 VPP-CAR-COM.
8. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom
porušení povinností uvedených v čl. 8, ods. 1, písm. b)
VPP-CAR-COM, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok
by poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže
poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú
skutočnosť zistil, inak právo zanikne.
9. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými
právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.
Článok 3i Miesto poistenia
1. Miestom poistenia je miesto, vymedzené v poistnej zmluve

adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely (pozemku),
ak nie je d'alej vo VPP-CAR-COM, alebo v poistnej zmluve
dojednané Inak.
2. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné miesto) ako
miesto poistenia uvedené v poistnej zmluve, pokiaľ poistený na
nevyhnutnú dobu premiestni poistené veci z dôvodu
bezprostredne hroziacej alebo už vzniknutej poistnej udalosti.
Poistenie sa na náhradné miesto vzťahuje odo dňa
premiestnenia poistených vecí, len ak poistený oznámi
poisťovateľovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnených
vecí do 14 kalendárnych dní od ich premiestnenia.

Článok 4: Poistné
1. Poistné je cena za poskytnutú poistnú ochranu zo strany
poisťovateľa, určená na celú poistnú dobu (jednorazové poistné),
ktoré uhrádza poistník v dohodnutých termínoch.
2. Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm, alebo limitov
plnenia pre jednotlivé položky predmetov poistenia. Výšku
sadzby poistného stanoví poisťovateľ,
3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné
za poistné obdobie v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo
štvrťročného platenia splátok poistného sa účtuje k poistnému
prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných
splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrťročných
splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach,
platí, že pre nezaplatenie jednej splátky poistného môže
poisťovateľ žiadať poistníka o zaplatenie všetkých splátok
poistného za celé poistné obdobie, v ktorom mal poistník splátku
poistného zaplatiť; poistník je povinný na základe takejto žiadosti
splátky poistného poisťovateľovi zaplatiť. Poisťovateľ má nárok
na úrok z omeškania za každý deň omeškania.
4. Pri platení poistného prostredníctvom posty alebo banky je pre
zaplatenie poistného rozhodujúci deň pripísania platby na účet
poisťovateľa.
5. Ak príde v priebehu poistnej doby k zmene v skutočnostiach, ktoré
boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, je poisťovateľ
oprávnený dňom tejto zmeny navrhnúť poistníkovi úpravu výšky
poistného.

Článok 5: Všeobecné výluky z poistenia
Poistenie sa nevzťahuje no škody alebo náklady akejkoľvek povahy
spôsobené, vyplývajúce z/zo alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti
s/so:
a) vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového stavu alebo
výnimočného stavu, napadnutím alebo činom vonkajšieho
nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, čl bola vojna
vypovedaná alebo nie),
b) revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským
prevratom, občianskou vojnou, demonštráciou, zabavením,
povinnosťami uloženými pri obrane Štátu (napr. poskytnutím
vecných prostriedkov na plnenie úloh obrany Štátu), alebo
represívnymi zásahmi štátnych orgánov,
c) vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou,
d) teroristickým činom; vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri
vykonávaní opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa
inak vzťahujúca k teroristickému činu. Teroristický Čin sa pre účely
tohto poistenia rozumie čin zahrňujúci ale nie obmedzený na
použitie sily alebo násilia a/alebo jeho hrozby osobou, alebo
skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo
v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, vykonaný
z politických, náboženských, ideologických alebo iných
podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo
zastrašiť obyvateľstvo alebo jeho Časť,
e) jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo rádioaktívnou
kontamináciou,
f) znečistením, zamorením, kontamináciou vrátane presakovania,
ak nevznikli v priamej súvislosti s poistnou udalosťou s ktorou je
spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
v zmysle týchto VPP-CAR-COM,
g) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo
vedomou nedbanlivosťou poisteného, jeho zástupcov, alebo inej
osoby konajúcej na podnet poisteného, osoby blízkej poistenému
alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti,
a nesplnením povinnosti zabránenia alebo zmiernenia
následkov Škody,
h) genetickými zmenami organizmov alebo rastlín,
i) úplným alebo čiastočným zastavením práce,

bez ohľadu na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek
Časovom slede spolupôsobiace príčiny.

Článok 6: Spoluúčasť
1. Poistený sa podieľa na poistnom pLnení z každej poistnej udalosti
pevne stanovenou sumou alebo percentom stanoveným
v poistnej zmluve, resp, ich kombináciou (ďalej len „spoluúčasť').
2. Ak sa v prípade poistnej udalosti má uplatniť súčasne viac
spoluúčastí, uplatní sa maximálne jedno o to najvyššia spoluúčasť,
3. Spoluúčasť sa odpočíta od výsledného poistného plnenia.
Článok 7; Znalecké konanie
1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška
poistného plnenia poisťovateľa bude stanovená v znaleckom
konaní,
2. Pre znalecké konanie platí:
a) poistený aj poisťovateľ vymenujú svojho znalca do 15 dní od
uzavretia dohody v zmysle ods, 1 tohto článku VPP-CAR-COM
a o jeho menovaní bezodkladne upovedomia druhú stranu.
Znalec nesmie mať voči strane, ktorou bol vymenovaný,
žiadne obchodné ani pracovnoprávne vzťahy, prípadnú
námietku proti vymenovaniu znalca musí druhá strana vzniesť
pred začatím jeho činnosti,
b) znalci vymenovaní obidvomi stranami sa ešte pred začiatkom
svojej Činnosti dohodnú na osobe tretieho znalca s hlasom
rozhodujúcim pre prípad ich nezhody,
c) obaja znalci vymenovaní zúčastnenými stranami spracujú
nezávisle na sebe znalecký posudok o sporných otázkach,
d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja znalci zároveň
poistenému aj poisťovateľovi, v prípade existencie rozporov
odovzdá poisťovateľ obidva spracované posudky tretiemu
znalcovi s hlasom rozhodujúcim. Tento znalec urobí
rozhodnutie v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie
ktoré je záväzné pre obe strany, odovzdá poistenému aj
poisťovateľovi,
e) náklady svojho znalca hradí každá strana, náklady znalca
s hlasom rozhodujúcim obidve strany rovnakým dielom,
3. Uskutočneným znaleckým konaním nie sú dotknuté práva
a povinnosti poisteného a poisťovateľa, upravené právnymi
predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami
a VPP-CAR-COM.
Článok 8: Povinnosti poistníka, poisteného
1. Poistník a/alebo poistený je povinný;
a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve,
v prípade platenia poistného prostredníctvom pošty alebo
banky dodržiavať zúčtovacie dáta pre platbu poistného
určené poisťovateľom,
b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky
poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia,
c) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu
v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej
zmluvy, navrhnúť zvýšenie alebo zníženie poistnej sumy
v prípade podstatných zmien miezd alebo cien, pričom toto
zvýšenie alebo zníženie nadobúda účinnosť až dňom
akceptácie tohto návrhu poisťovateľom,
d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov, technických noriem, VPP-CAR-COM, zmluvných
dojednaní, osobitných zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy
e) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup
na miesto poistenia za účelom posúdenia rozsahu poistného
rizika,
f) predložiť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám
k nahliadnutiu projektovú, pozíarno-technickú dokumentáciu,
účtovnú dokumentáciu a dokumentáciu o prevádzke
zariadenia slúžiaceho k ochrane poisteného majetku,
g) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých
položiek predmetu poistenia pre prípad rovnakého poistného
rizika, alebo pre jednotlivé osobitné riziko u iného poisťovateľa
a oznámiť jeho obchodné meno a výšku poistnej sumy,
h) dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané
opatrenia na jej odvrátenie, hlavne nesmie porušovať
povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené,
alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou
2, V prípade vzniku škody je poistený povinný:
a) bezodkladne oznámiťvznik škody poisťovateľovi,
b) bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za
okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného
Činu,

c) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov
Škody, a podľa možnosti si k tomu vyžiadať pokyny
poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
d) nemeniť bez súhlasu poisťovateľa stav vzniknutý Škodou, ak to
nie je nevyhnutné na odvrátenie alebo zmiernenie následkov
škody alebo v rozpore so všeobecným záujmom,
e) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin
a výšky škody, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku
a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady vyžiadané
poisťovateľom,
f) umožniť poisťovateľovi alebo osobám ním povereným, všetky
vyšetrovania potrebné pre posúdenie nároku no poistné
plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu potrebné podklady
a informácie,
g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody
alebo iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu
vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá,
h) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie poistených vecí
alebo ich zvyškov stratených v súvislosti s poistnou udalosťou;
pri prevzatí týchto vecí je povinný vrátiť zodpovedajúcu časť,
poistného plnenia.
3. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že treba
rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ
oprávnený požadovať od poisteného náhradu týchto zvýšených
nákladov do plnej výšky a poistený ich je povinný zaplatiť.

Článok 9: Doručovanie písomností
Poistník a poistený menovite uvedený v poistnej zmluve je povinný
písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú
známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa
určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát") sa
považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo
dnom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa
písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju
adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za
doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení
nedozvedel. V prípade, Že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako
nedoručená z dôvodu, že adresáta nemožno zistiť na adrese, ktorej
zmenu adresát neoznámil, písomnosť sa považuje za doručenú
dnom jej vrátenia poisťovateľovi.
Čtársok 10; Záverečné ustanovenia

1. Od ustanovení týchto VPP-CAR-COM je možné sa v poistnej
zmluve odchýliť, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach
uvedené inak.
2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej
republiky. Pre riešenie sporov, týkajúcich sa poistnej zmluvy pre
toto poistenie, je založená právomoc súdov Slovenskej republiky.
3. VPP-CAR-COM nadobúdajú účinnosť 1.5.2012,
Oddiel I - Poistenie majetku
článok 11: Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je v poistnej zmluve uvedená budovaná
stavba (novostavba, zmena alebo technické zhodnotenie
existujúcej stavby) vrátane jej technického vybavenia a materiálu
skladovaného alebo prepravovaného na mieste poistenia, ktorý
má byť použitý na stavbu.
2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
a) stavebné stroje, strojové zariadenia,
b) zariadenie staveniska,
c) majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrova ní alebo v správe
poisteného, uvedeného v poistnej zmluve nachádzajúci sa
v mieste poistenia.
Predmetom poistenia je aj cudzí majetok, ktorý poistený užíva
alebo ho prevzal na základe zmluvy o dielo alebo inej písomnej
zmluvy.
3. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
a) náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci poškodenej
alebo zničenej poistnou udalosťou, vrátane strhnutia stojacich
častí, odvoz ruín a iných zvyškov k najbližšej skládke a za ich
uloženie alebo zničenie,
b) mzdové zvýhodnenia vyplatené za nadčasovú prácu, prácu
v noci, prácu vo sviatok,
c) expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov,
d) cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou
udalosťou.
Článok 12: Poistné riziká
1. Poistenie sa vzťahuje na fyzické poškodenie alebo zničenie

poistených vec! (ďalej len „škoda") spôsobené náhodnou
škodovou udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia
v mieste poistenia o ktorá nie je v týchto VPP-CAR-COM,
v zmluvných dojednaniach, osobitných zmluvných dojednaniach
alebo v poistnej zmluve vylúčená,
2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol
stratený v príčinnej súvislosti s náhodnou udalosťou uvedenou
v ods. 1 tohto článku, za ktorú vzniklo poistenému právo na
poistné plnenie.

7. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akejkoľvek
povahy spôsobené, vyplývajúce z/zo alebo vzniknuté v príčinnej
súvislosti s/so vadou, ktorú mala poistená vec už v dobe
uzatvorenia poistenia, a ktorá bola alebo mohla byť známa
poistenému, jeho splnomocnencom alebo zástupcom bez
ohľadu na to, či bola známa poisťovateľovi.
8. Ustanovenia o výlukách uvedené v Čl, 5 VPP-CAR-COM nie sú
ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 14: Poistná hodnota, poistná suma
Článok 13: Osobitné výluky z poistenia
Vylúčené predmety
1. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia
schopné pohybu v atmosfére,
b) porasty a rastliny,
c) obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy,
d) výstavné modely, vzory, prototypy,
e) písomnosti, výkresy, listiny, účty, doklady o dlhoch, dokumenty,
f) peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty
a iné cennosti,
g) veci osobitnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela
a zbierky,
h) uniknuté médiá a energie,
i) ručné náradie
2. Pri poistených stavebných strojoch sa poistenie nevzťahuje na:
a) pracovné médiá (palivá, mazivá, chladiace zmesi,
katalyzátory a pod.),
b) akumulátorové batérie alebo články,
c) časti, ktoré sa vymieňajú pre opotrebenie alebo starnutie,
a teba časti strojov, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného
úkonu (napr, ventily, čeluste drvičov, výmurovky, vymeniteľné
nástroje, dopravné pásy, dielce z gumy, skla alebo porcelánu,
zdroje svetla, pásky, remene, reťaze, laná, vrtáky, frézy, formy,
nože a pod.),
ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu
poistenej veci, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné
plnenie.
Vylúčené riziká
3. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR-COM sa nevzťahuje na škody
spôsobené;
a) na častiach stavby chybou materiálu a/alebo chybne
vykonanou prácou,
b) na poistenej veci prirodzeným opotrebením, dlhodobým
vplyvom prevádzky, alebo trvalým vplyvom chemických,
biologických, fyzikálnych a atmosférických procesov (korózia,
erózia, oxidácia, opotrebovanie, vlhnutie, zvetrávanie,
usadzovanie minerálneho povlaku, a pod.),
c) na poistenej veci únavou materiálu, dlhodobým skladovaním,
zhoršením stavu spôsobeným nepoužívaním,
d) na stavebných strojoch, strojových zariadeniach a zariadení
staveniska v dôsledku vnútorného mechanického alebo
elektrického poškodenia, poruchy alebo zlyhania bez
vonkajšej príčiny,
e) zmrznutím chladiacej zmesi alebo inej kvapaliny, chybným
mazaním alebo nedostatkom oleja či chladiacej zmesi.
Ak však vznikne násLedkom rizika uvedeného v čl. 13, ads. 3
VPP-CAR-COM následná fyzická Škoda na poistenej veci,
poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto vzniknutú následnú
škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená.
4. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR-COM sa nevzťahuje na škody
na poistenej veci:
a) v dôsledku chyby projektu,
b) spôsobené stratou, okrem prípadu uvedeného v čl. 12, ods. 2
VPP-CAR-COM,
c) spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite,
d) ktoré neobmedzia jej funkčnosť,
e) bežnými atmosférickými podmienkami, s ktorými je potrebné
podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítať,
f) spôsobené chybami, ktoré boli zistené v priebehu realizácie
stavebných prác pred vznikom škody, a ktoré boli, alebo mohli
byť poistenému alebo jeho zástupcom známe a neboli nimi
odstránené.
5. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo chyby na cudzom
majetku, zo ktoré zodpovedá ich vlastník na základe zákona
alebo zmluvy.
6. Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za nemateriálnu
škodu akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených
nákladov na výrobu, pokút, mánk, strát vzniknutých z omeškania,
nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu.

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej vecí v danom čase
a mieste. Poistnou hodnotou je:
a) pre budovanú stavbu plná hodnota nákladov, ktoré súvisia
s realizáciou stavby, vrátane všetkého materiálu, miezd,
prepravného, ciel, poplatkov a materiálu alebo vecí,
dodaných investorom,
b) pre stavebné stroje, strojové zariadenia, zariadenie staveniska
a majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo
v správe poisteného, uvedeného v poistnej zmluve nová
hodnota poistenej veci.
2. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň
maximálnou hranicou poistného plnenia za poistnú dobu.
Poistná suma sa stanoví pre jednotlivé položky predmetov
poistenia uvedené v poistnej zmluve a mala by zodpovedať ich
poistnej hodnote. Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú
zodpovednosť poistník.
3. Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajúcu
poistnej hodnote alebo v prípadoch stanovených poisťovateľom,
pre predmety uvedené v čl, 11 ods. 2 VPP-CAR-COM môže byť
dojednané poistenie na prvé riziko, kde paistník stanoví poistnú
sumu pre položky predmetov poistenia. Takto stanovená poistná
suma je hornou hranicou poistného plnenia poisťovateľa zo
všetkých poistných udalosti, ktoré nastal! počas poistnej doby.
Skutočnosť, že pre jednotlivé položky je dojednané poistenie na
prvé riziko, musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve.
Článok 15: Plnenie poisťovateľa

1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné plnenie)
vznikne, ak nastala poistná udalosť.
2. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová udalosť,
s ktorou je podľa poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa
poskytnúť poistné plnenie.
3. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalostí k poškodeniu poistenej veci,
uhradí poisťovateľ primerané a hospodárne náklady na jej
opravu zvyčajné v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti.
Ak náklady na opravu sa rovnajú alebo prevyšujú časovú
hodnotu poistenej veci bezprostredne pred poistnou udalosťou,
poistená vec sa bude považovať za zničenú.
4. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalostí k zničeniu poistenej veci,
uhradí poisťovateľ náklady na znovunadobudnutie veci, najviac
však časovú hodnotu poistenej veci v čase bezprostredne pred
vznikom poistnej udalosti.
5. V prípade poistnej udalosti uhradí poisťovateľ náklady v zmysle
ods. 3 a 4 tohto článku VPP-CAR-COM do výšky:
a) príslušnej hodnoty vecí stanovenej podľa či. 14, ods. 1
VPP-CAR-COM ku dňu vzniku poistnej udalosti,
b) poistnú sumu, alebo
c) limit poistného plnenia.
Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm,
6. Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného stavebného
stroja, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj za veci uvedené v čl. 13,
ods. 2 týchto VPP-CAR-COM poškodené alebo zničené
v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou v časovej hodnote,
7. Poisťovateľ uhradí náklady na provizórnu opravu len v prípade,
ak tieto náklady sú súčasťou celkových nákladov na opravu
a nezvyšujú celkové plnenie poisťovateľa, ak nerozhodne
poisťovateľ inak.
8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti,
ktoré nastali v priebehu poistnej doby, maximálne vo výške:
a) poistnej sumy stanovenej v poistnej zmluve pre príslušnú
položku predmetu poistenia, alebo
b) súhrnného limitu poistného plnenia, dojednaného v poistnej
zmluve pre príslušnú položku predmetu poistenia.
Pre určenie výšky poistného plmnenia je rozhodujúca nižšia
z uvedených súm.
9. Náklady na akékoľvek zmeny, dodatky a/alebo vylepšenia nie sú
poisťovateľom hradené.
10. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie ten potom, Čo mu boli
predložené potrebné účty a doklady preukazujúce, že bola

vykonaná oprava poškodenej poistenej veci alebo že bola
vykonaná výmena zničenej poistenej veci,
11. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve
poisteného a ich hodnota sa odpočítava od výšky Škody,
12. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú
položku predmetu poistenia o výšku vyplateného poistného
plnenia. Výška poistnej sumy môže byť na návrh poistníka pri
doplatení poistného upravená. Toto dojednanie nemá vplyv na
podpoistenie.
13. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne náklady zvyčajné
v mieste vzniku poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou
olebo vzniknutou poistnou udalosťou na opatrenia vykonané
poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej Škody
alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení
neúspešných, ak boli primerané okolnostiam. Náhrada týchto
nákladov spoločne s poistným plnením za poškodené veci je
obmedzená poistnou sumou, alebo súhrnným limitom poistného
plnenia (ak je v poistnej zmluve dohodnutý) pre jednotlivé
poistené veci, alebo súbor vecí. Ak boli tieto opatrenio vykonané
na pokyn poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú poistnú
sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú
povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí.
14. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné
odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre
uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený poistné
plnenie škody z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím
poistného plneniu podľa tohto odseku poistenie zanikne.
15. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo
zamietnuť v prípade porušenia povinností uvedených vo
VPP-CAR-COM, zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve,
pokiaľ takéto porušenie povinností malo podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo rozsah následkov poistnej udalosti.
ló.Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu
o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na
poistné plnenie alebo jeho výšky, nie je poisťovateľ povinný
poskytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti.
17. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil
vyšetrovanie nutné na zistenie rozsahu svojej povinnosti plniť. Ak
nemôže byť vyšetrovanie ukončené do 30 dní po tom, ako sa
poisťovateľ dozvedel o vzniku poistnej udalosti, poskytne
poistenému na jeho žiadosť primeraný preddavok,
18. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na území
Slovenskej republiky. Pri prepočte cudzej meny na menu platnú
na území Slovenskej republiky vychádza poisťovateľ z kurzu
Európskej centrálnej banky Slovenska ku dňu vzniku poistnej
udalosti,
19. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia sumu
zodpovedajúcu dlžnému poistnému.
Článok 16: Podpoistenie
1. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivej
položky predmetu poistenia nižšia ako jej poistná hodnota,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody
v rovnakom pomere ako poistná suma k poistnej hodnote. Toto
ustanovenie platí pre každý predmet a každú položku osobitne.
2. V prípade dojednania poistenia na prvé riziko podľa čl. 14, ads. 3
VPP-CAR-COM sa ustanovenie ods.l tohto článku neuplatňuje,

na znovunadobudnutie novej veci, znížená o zodpovedajúcu
mieru jej opotrebovania alebo iného znehodnotenia,
elektrické poškodenie alebo zničenie fyzické poškodenie alebo
zničenie poistenej veci pôsobením elektrického prúdu (napr.
skrat, prepätie, vada izolácie, korana, výboj, oblúk, preskok),
vedúce k strate jej funkčnosti aiebo k strate funkčnosti jej prvkov,
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Článok 17: Výklad pojmov
Pre účely Oddielu I tohto poistenia sa rozumie pad pojmom:
- časová hodnota poistenej veci hodnota, ktorú je nutné vynaložiť

mechanické poškodenie alebo zničenie fyzické poškodenie
alebo zničenie poistenej veci napr. lomom, trhlinou, deformáciou,
zadrením, uvoľnením, netesnosťou, upchatím, vytavením, stratou
funkčných parametrov,
motorové vozidlo akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok
poháňaný vlastným motorom (vrátane prípojného vozidla
a akéhokoľvek zariadenia na nich pripevneného) ktorý je
vyrobený alebo schválený no účely prevádzky v premávke no
pozemných komunikáciách a podlieha prihláseniu do evidencie
vozidiel,
náhodná Škodová udalosť taká udalosť, pri ktorej vznikne na
predmete poistenia Škoda, ktorá nastane v mieste poistenia
počas trvania poistenia náhle a nečakane; ide o udalosť, o ktorej
v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený
predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, Či nastane,
a kedy nastane,
následná fyzická škoda fyzická škoda na poistenej veci, za ktorú
vznikne poistenému právo na poistné plnenie, ktorá vzniklo ako
bezprostredne priamy následok fyzickej Škody na inej poistenej
veci, alebo jej Časti, alebo inej časti poškodenej poistenej veci,
oprava uvedenie veci do takého prevádzkyschopného stavu,
v ktorom by bola schopná vykonávať všetky funkcie a dosahovať
všetky parametre tak, ako v čase bezprostredne pred poistnou
udalosťou.
Za náklady za opravu sa nepovažujú:
a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné
vynakladať aj bez poistnej udalosti,
b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré
poistený vykonal nad rámec opravy stavu pred poistnou
udalosťou,
c) náklady na práce a materiál, ktoré nie sú vynaložené na
poistenom stroji, napr, prispôsobením poisteného stroja do
výrobnej linky,
poškodenie veci taká zmena stavu veci, alebo jej časti, ktorá
obmedzuje, alebo vylučuje jej funkčnosť a použiteľnosť na
pôvodný účel, pokiaľ je možné vec opravou uviesť da pôvodného
prevádzkyschopného stavu,
ručné náradie akékoľvek náradie so samostatným technickoekonomickým určením, vrátane náradia mechanicky, alebo
elektricky poháňaného (napríklad: ručné vŕtačky, brúsky, pílky,
hoblíky, búracie kladivá, lopaty, krompáče a pod,),
strata zánik možnosti poisteného hmotne disponovať poistenou
vecou alebo jej časťou, a to aj v prípade, ak je výsledkom konania
inej osoby (napr. krádež); za stratu sa tiež považuje zánik
možnosti faktického ovládania poistenej veci alebo jej časti
(zánik detencie),
zástupca poisteného jeho zamestnanci, osoby ktorým poistený
zveril poistené veci alebo osoby poverené strážou miesta
poistenia,
zničenie veci taká zmena stavu veci, ktorú nie je možné odstrániť
opravou, a preto vec už nie je možné používať na pôvodný účel;
za zničenie veci sa nepovažuje strata,
znovunadobudnutie veci primerané a hospodárne obstaranie
veci rovnakého druhu, kvality a výkonu, vrátane nákladov
súvisiacich s jej obstaraním.

Allianz ®
ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

Slovenská poisťovňa

Stavebné poistenie
Článok 1: Spoločné ustanovenia
1. Zmluvné dojednania pre stavebné poistenie (ďalej len
„ZD-CAR") menia a dopĺňajú, Oddiel I Všeobecných poistných

2,

3

4.

5.
6.

podmienok poistenia stavebných prác proti všetkým rizikám,
účinných odo dňa 1.5,2012 (ďalej len „VPP-CAR-COM")
v ustanoveniach uvedených v Oddiele I ZD-CAR a sú neoddeliteľnou
súcosťou poistnej zmluvy.
ZD-CAR menia a dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými
a podnikajúcimi fyzickými osobami účinné odo dna 11.3.2007 (ďalej
len „VPP-Z") v ustanoveniach uvedených v Oddiele II ZD-CAR a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
Okrem poisteného uvedeného v poistnej zmluve sú poistené aj
zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uvedené v poistnej zmluve,
vrátane subdodávateľov vykonávajúcich objednané stavebné
práce, ktorých dodávky sú zahrnuté do poistnej sumy pre budované
dielo, pokiaľ uvedené subjekty majú príslušné oprávnenie
k vykonávaniu objednaných stavebných prác,
V ostatných ustanoveniach nie sú VPP-CAR-COM a VPP-Z týmito
ZD-CAR dotknuté.
Od ustanovení týchto ZD-CAR je možné sa v poistnej zmluve
odchýliť, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
ZD-CAR nadobúdajú účinnosť 1.1,2015.

Oddiel I - Poistenie majetku
Článok 2: Poistné riziká
1. Odchylne od Oddielu I, čl 12 ods. 2 VPP-CAR-COM sa týmito
ZD-CAR rozširuje poistné krytie o riziko škôd spôsobených v mieste
poistenia krádežou, lúpežou alebo vandalizmom.
2. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej
veci bola spôsobená:
a) krádežou,
b) lúpežou v mieste poistenia,
c) vandalizmom,
a dolej ak príde k poškodeniu alebo zničeniu poistenej vecí pri
pokuse o vykonanie činov uvedených v tomto odseku pod písm. o)
a
b).
Poistenie
rizika
uvedeného
v
tomto
odseku
ZD-CAR sa nevzťahuje na škody spôsobené úmyselným konaním
poisteného, alebo zamestnancov poisteného, ak toto konanie bolo
uskutočnené v mieste poistenia počas doby, kedy bol umožnený
prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov.

Článok 3: Predmet poistenia
1. Pokiaľ je v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednaný
majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe
poisteného, nachádzajúci so v mieste poistenia (ďalej aj "existujúci
majetok"):
a) poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré boli spôsobené alebo vznikli
stavbou alebo montážou veci poistených v zmysle Oddielu IVPP
CAR COM,
b) poisťovateľ nahradí poistenému škodu na existujúcom majetku
íba vtedy, ak je existujúci majetok pred začatím stavebných prác
v dobrom stave (t.j, spôsobilý na užívanie, bez technických chýb)
a pokiaľ boli vykonané nevyhnutné bezpečnostné opatrenia,
c) v prípade škôd spôsobených vibráciami alebo oslabením Či
odstránením nosných prvkov existujúceho majetku poisťovateľ
poskytne poistné plnenie Iba za škody, ku ktorým dôjde
v dôsledku jeho úplného alebo čiastočného zrútenia, avšak nie za
škody, ktoré neovplyvňujú negatívne jeho statiku,
d) poistenie existujúceho majetku sa nevzťahuje na:
- Škody spôsobené prírodnými živlami alebo inými príčinami,
nesúvisiacimi so stavbou alebo montážou,
- škody, ktoré možno vzhľadom k povahe stavebných prác alebo
spôsobu ich vykonania predpokladať,
- náklady na preventívne opatrenia na mínimalizáciu možnosti
vzniku škody, ktoré boli vynaložené počas poistnej doby,
- škody spôsobené stratou, krádežou vrátane pokusu o krádež,
lúpežou alebo vandalizmom.
Článok 4: Predmety prlpoistenia, limity poistného plnenia
1, Odchylne od Čl. 13 ods. 3 písm. a) a čl. 13 ods. 4 písm. a)
VPP-CAR-COM sa poistenie vzťahuje aj na škodu, ktorá vznikla na
správne vyhotovených častiach poistenej veci v dôsledku udalostí,
ktorých príčinou bola chyba materiálu a/alebo chybne vykonaná

práca a/olebo chybný projekt, do'-ýšky 1000 EUR v jednom poistnom
období a za každú prílohu poistne] zmluvy, na ktorej je dojednané
stavebné poistenie a ak predmet poistenia na tejto prílohe bol
poškodený, zničený alebo stratený v dôsledku poistnej udalosti.
2. Ak Je v poistnej zmluve dojednané, poskytne poisťovateľ poistné
plnenie aj za škody na predmete poistenia, ktoré sa prejavia počas
záručnej doby uvedenej v poistnej zmluve, za predpokladu, že boli
spôsobené v mieste poistenia počas vykonávania stavebných prác,
pred odovzdaním predmetu poistenia (budovaného diela
špecifikovaného v poistnej zmluve) poisteným na základe
preberacieho protokolu o prevzatí predmetu poistenia. Ak je
dojednané krytie škôd počas záručnej doby v prípade paušálneho
poistenia na dobu neurčitú, dojednáva sa záručná doba v dĺžke 24
mesiacov od dňa odovzdania/prevzatía vykonávaných prác
jednotlivého budovaného diela do užívania. Krytie záručnej doby
začína pre každé jednotlivé budované dielo nasledujúci deň po dni
odovzdania jednotlivého budovaného diela do užívania a končí po
uplynutí 24 mesiacov od tohto dňa.
3. Ak je v poistnej zmluve dojednané, v prípade paušálneho poistenia
na dobu neurčitú, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj za škody
na predmete poistenia stavebné stroje, zariadenie staveniska
a existujúci majetok maximálne do výšky 30% hodnoty toho
budovaného diela, na ktorom vznikne škoda.
4. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu
poistnej zmluvy, na ktorej je dojednané stavebné poistenie, a ak
predmet poistenia na tejto prílohe bol poškodený, zničený alebo
stratený v dôsledku poistnej udalosti, poistné plnenie do výšky
1 000 EUR za:
a) náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci poškodenej alebo
zničenej poistnou udalosťou, vrátane strhnutia stojacich Častí,
odvozu sutín a iných zvyškov k najbližšej skládke a za ich uloženie
alebo zničenie,
b) mzdové zvýhodnenia vyplatené za nadčasovú prácu, prácu
v noci, prácu v dňoch pracovného pokoja a expresné príplatky za
dopravu; podmienkou je, že tieto dodatočné náklady vynaložené
po poistnej udalostí oboli vynaložené v súvislosti so škodou na
poistených veciach, na ktoré sa vzťahuje povinnosť poisťovateľa
vyplatiť poistné plnenie podľa poistnej zmluvy,
c) primerané a účelne vynaložené cestovné náklady technikov
a expertov súvisiace s poistnou udalosťou; externý technik,
špecialista alebo expert je pre účely poistnej zmluvy osoba iná
ako poistený alebo Jeho zamestnanec; náklady predstavujú pre
účely týchto ZD-CAR primerané náklady na stravu, primerané
náklady na ubytovanie, náhradu za čas strávený na ceste
a cestovné náhrady (náhrada za precestované kilometre, alebo
cena cestovného lístka/letenky),
d) letecké dodávky náhradných dielov; podmienkou je, že tieto
dodatočné náklady boli vynaložené v súvislostí so škodou
vzniknutou na poistených veciach, na ktorú sa vzťahuje povinnosť
poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie podľa poistnej zmluvy,
5. Poistné krytie sa rozširuje aj na Škodu spôsobenú počas poistnej
doby stavebnými prácami na veciach poistených podľa Oddielu
I VPP-CAR-COM na tých častiach poistenej budovanej stavby, ktoré
boli prevzaté alebo uvedené do prevádzky po vzniku poistenia.
Tokéto rozšírenie poistného krytia začína okamihom prevzatia
alebo uvedenia Častí poistenej stavby do prevádzky u končí po
uplynutí 6 mesiacov odo dňa jej prevzatia alebo uvedenia do
prevádzky, najneskôrvšakzáníkom poistenia podľa poistnej zmluvy.
6. Ak je v poistnej zmluve dojednané, rozširuje sa poistné krytie o daň
z pridanej hodnoty, ktorú je poistený povinný odviesť do Štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky za poistené veci v prípade poistnej
udalosti.
7. Pre položky v ods. 1 a ods. 4 tohto článku so môže dohodnúť
zvýšenie uvedených limitov poistného plnenia o poistné sumy
uvedené v jednotlivých prílohách poistnej zmluvy.
Článok 5; Poistná suma

Odchylne od čl. 14 ods. 1 písm. b) VPP-CAR-COM sa poistenie pre
stavebné stroje, strojové zariadenia, zariadenie staveniska a majetok
vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného,
poisťuje na prvé riziko v zmysle čl. 14 ods. 3 VPP CAR-COM,
Článok 6: Limity poistného plnenia a spôsob zabezpečenia
poistených vecí proti krádeži, lúpeži v mieste poistenia a vahdalizmu
1. Ak bola spôsobená Škoda na poistenej veci krádežou, pre

Definície zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou
(EZS):
1. elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS, poplachový systém
na hlásenie narušenia) - systém na detekciu a indikáciu prítomnosti,
vstupu alebo pokusu o vstup neoprávnenej osoby do stráženého
objektu alebo priestoru. EZS musí spĺňať požiadavky príslušných
technických predpisov a technických noriem pre poplachové systémy
EZS. Pred uvedením EZS do činnosti musí byť vykonaná skúška
Činnosti EZS, vrátane prenosu poplachového signálu. Následne so
musí pravidelne kontrolovať základná funkčnosť zariadenia EZS
podľa pokynov výrobcu zariadenia a musia sa vykonávať pravidelné
odborné prehliadky a skúšky zariadenia podľa príslušnej technickej
normy.
2. lokálny vývod signálu - vývod poplachového signálu no akustickú
a optickú signalizáciu, umiestnenú priamo v chránenom priestore
alebo jeho bezprostrednej blízkosti. Signalizácia (akustický a optický
hlásič) musí byť umiestnená zvonka budovy alebo v chránenom
priestore tak, aby nebola ľahko dosiahnuteľná zo zeme, okien,
balkónov a podobne, bez použitia pomocných prostriedkov (rebrík,
náradie a pod.), Uznané budú len inteligentné akustické hlásiče
(s kontaktom samoochrany) a s vlastným zálohovaním.
3. PCO * pult centralizovanej ochrany prevádzkovaný políciou alebo
súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), ktorý musí spĺňať všetky
požiadavky platných slovenských technických noriem pre
poplachové systémy. Prevádzkovateľ pultu musí disponovať
zásadovou jednotkou.

2. Poisťovateľ nahradí za poisteného nároky na úhradu za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť uplatnené zdravotnými poisťovňami voči
poistenému a nároky na náhradu vyplatených dávok Sociálnej
poisťovne uplatnené voči poistenému (regresné náhrady
zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne) za „škodu na zdraví", za
ktorú
poistený
zodpovedá
poškodenému
(s
výnimkou
zamestnanca).
3. V poistnej zmluve Je možné pripolstiť:
a) zodpovednosť za „škodu na veď' spôsobenú na prenajatých
nehnuteľnostiach
požiarom,
výbuchom
alebo
vodou
z vodovodného zariadenia, pokiaľ poistený za „škodu"
zodpovedá a prenajaté nehnuteľnosti používa na výkon poistenej
činnosti,
b) zodpovednosť za „škodu" spôsobenú v dôsledku vibrácií, výkonu
demolačných alebo búracích prác, ak má poistený oprávnenie na
výkon týchto Činností,
c) zodpovednosť za „škodu na veci" spôsobenú na nadzemných
alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu. Pripcistenie so
vzťahuje iba na fyzické poškodenie nadzemného alebo
podzemného vedenia bez následnej majetkovej ujmy alebo
ušlého zisku.
4. Pripoistenia v zmysle ods, 3 tohto článku sa dojednávajú do výšky
„sublimitu", uvedeného v poistnej zmluve, ako maximálna výška
náhrady „škody" pre jednu a všetky „škodové udalosti" vzniknuté
počas jedného poistného obdobia.
Článok 11: Výluky z poistenia

Oddiel 11 - Poistenie zodpovednosti za škodu
Článok 9: Výklad pojmov
1. Slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte Oddielu 1! týchto ZD-CAR
uvedené v úvodzovkách, majú pre účely tohto poistenia svoj osobitný
význam definovaný bud‘v týchto ZD-CAR v čl. 9 Výklad pojmov alebo
vo VPP-Z v čl. 2 Výklad pojmov.
2. „Uslý zisk" je to, čo poškodený mohol získať, nebyť vzniku Škody.
Podstatou ušlého zisku je ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca
v tom, že poškodený v dôsledku škodovej udalosti nedosiahne
rozmnožovanie majetkových hodnôt, ktoré sa dalo očakávať pri
pravidelnom chode veci, tj. keby nebolo došlo k vzniku Škody, Ušlý
zisk je súčasťou náhrady „škody" len pokiaľ je súčasťou vymedzenia
„škody na zdraví" alebo „škody na veci" podľa VPP-Z,
3. „Vedomá nedbanlivosť" je také konanie alebo opomenutie
o ktorom poistený vedel, že ním môže škodu spôsobiť, ale bez
primeraných dôvodov sa spoliehal, že ju nespôsobí.
Článok 10í Rozsah poistenia
1. V súlade s čl. 3 ods. 2 VPP-Z sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť
za „škodu" spôsobenú v súvislosti s uskutočňovaním stavieb a ich
zmien, prípravnými prácami k realizácii stavby, dokončovactmi
stavebnými prácami, vykonávaním remeselných stavebných živností
v zmysle a v rozsahu platného oprávnenia poisteného, vrátane
zodpovednosti za „škodu" spôsobenú vodným „výrobkom"
poisteného.

1. V súlade s čl. 4 ods. 6 VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa
nevzťahuje aj na zodpovednosť za „škodu" vyplývajúcu alebo
spôsobenú navzájom medzi poistenými.
2. V súlade s čl. 4 ods, ó VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa ďalej
nevzťahuje aj na zodpovednosť za „škodu" vyplývajúcu alebo
spôsobenú:
a) na ktorejkoľvek častí budovaného diela, na ktorom poistený
vykonáva „poistenú Činnosť",
b) v dôsledku „vedomej nedbanlivosti" poisteného,
c) výkonom činnosti stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho,
d) výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí, tunelov,
mostov, razením bani,
e) stratou veci,
f) demolačnými prácami za použitia nálože, trhaviny, granátu
alebo iných výbušných hmôt vrátane odstrelov $ použitím
priemyselných výbušnín,
g) porušením statiky stavieb,
h) na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek
druhu, pokiaľ poistenému nebol vydaný súhlas na vykonávanie
činnosti v ich blízkosti alebo pokiaľ poistený nezistil presnú polohu
podzemných vedení v podzemných mapách (nákresoch uloženia
podzemných vedení),
i) výkonom „poistenej Činnosti" bez platného stavebného povolenia,
príp. ohlásenia stavby stavebnému úradu,
j) výkonom „poistenej činnosti" osobami bez platného oprávnenia.

Allianz®

Stavebné poistenie
proti všetkým rizikám

Slovenská poistbvňa

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o stavebnom poistení právnických a podnikajúcich fyzických
osôb proti všetkým rizikám, Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o stavebnom poistení

právnických a podnikajúcich fyzických osôb proti všetkým rizikám sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre
stavebné poistenie proti všetkým rizikám, účinných od dňa 1.5.2012 a v návrhu poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?
Zo stavebného poistenia proti všetkým rizikám poisťovateľ nahradí poistenému Škodu spôsobenú na poistenom majetku, ktorá

nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane a o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený
predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu, ktorá

nie je vo všeobecných poistných podmienkach vylúčená.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

Do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej

X motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, prípadne iné

zmluve, ktorá by mala predstavovať novú hodnotu

zariadenia schopné pohybu v atmosfére

poistenej veci, je poistená

X porasty a rastliny

Z v poistnej zmluve uvedená budovaná stavba

X obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy

vrátane jej technického vybavenia a materiálu

X výstavné modely, vzory, prototypy

skladovaného alebo prepravovaného na mieste

X písomností, výkresy, listiny, účty, doklady

poistenia, ktorý má byť použitý na stavbu

o dlhoch, dokumenty

X peniaze, cenné papiere, ceniny, drahé kovy,

Ak je to v poistnej zmluve dojednané, do výšky
poistnej sumy, uvedenej pre tieto položky, sú

poistené aj:

klenoty a iné cennosti
X vecí osobitnej kultúrnej, historickej hodnoty,

umelecké diela, zbierky

Z stavebné stroje a strojové zariadenia

X uniknuté médiá a energie

Z zariadenie staveniska

X ručné náradie

Z majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní

X pracovné médiá (palivá, mazivá, chladiace zmesi,

alebo v správe poisteného nachádzajúci sa

v mieste poistenia
/ cudzí majetok, ktorý poistený užíva alebo ho

prevzal na základe zmluvy o dielo alebo Inej

katalyzátory), akumulátorové batérie alebo články

X časti, ktoré sa vymieňajú pre opotrebenie alebo
starnutie, alebo častí strojov, ktoré sa vymieňajú

pri zmene pracovného úkonu

písomnej zmluvy

ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému

náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci

poškodeniu poistenej veci, za ktoré je poisťovateľ

poškodenej alebo zničenej poistnou udalosťou

povinný poskytnúť poistné plnenie
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené
X na častiach stavby chybou materiálu a/alebo

chybne vykonanou prácou
X na poistenej veci prirodzeným opotrebením,
dlhodobým vplyvom prevádzky
X trvalým vplyvom chemických, biologických,

fyzikálnych a atmosférických procesov (korózia,
erózia, oxidácia, opotrebovanie, vlhnutie, zvetrá
vanie, usadzovanie minerálneho povlaku, a pod.)
X na poistenej veci únavou materiálu, dlhodobým

skladovaním, zhoršením stavu spôsobeným
nepoužívaním

X na stavebných strojoch, strojových zariadeniach
a zariadení staveniska v dôsledku vnútorného
mechanického alebo elektrického poškodenia,

poruchy alebo zlyhania bez vonkajšej príčiny

X zmrznutím chladiacej zmesi alebo Inej kvapaliny, chybným mazaním alebo nedostatkom oleja ci chladiacej zmesi.
X v dôsledku chyby projektu
X spôsobené chybami, ktoré boli zistené v priebehu realizácie stavebných prác pred vznikom škody, a ktoré boli,
alebo mohli byť poistenému alebo jeho zástupcom známe a neboli nimi odstránené

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť ak vedomé porušenie alebo nedodržanie

S

povinností stanovených zákonom alebo dohodnutých v poistnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik škody alebo
na zväčšenie jej následkov
poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, ak sa dozvie až po poistnej udalosti, že jej

1

príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní

poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná
|

poistenie sa nevzťahuje na škody podliehajúce výlukám z poistenia uvedeným vo všeobecných poistných

podmienkach v článku Všeobecné výluky z poistenia, alebo Osobitné výluky z poistenia

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
.IVllTjJ

/ Poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?
• pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

• bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní
poistnej zmluvy

- dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, všeobecných poistných
podmienok, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy

• dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie
• bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi
•> vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody

• platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. štvrťročných splátkach. Poistné ste povinný uhradiť najneskôr

v prvý deň poistného obdobia pri ročnej platbe alebo v prvý deň splátkového obdobia, keď platíte poistné v splátkach,

ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína
• prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve

dohodnuté inak. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú

• okamihom začatia stavebných prác, alebo vyloženia poistených vecí na mieste poistenia
• pre existujúce stavby, ktoré sú predmetom technického zhodnotenia, okamihom začatia stavebných prác
• uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo v poistnej zmiuve dojednané
podľa toho, čo nastane neskôr

Poistenie skončí
• uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo v poistnej zmluve dojednané
■ dňom, kedy bola dokončená stavba odovzdaná alebo uvedená do prevádzky
• ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane

• ukončením činnosti poisteného, alebo zánikom poisteného
podľa toho, čo nastane skôr
Poistenie zanikne aj pre neplatenie poistného ak jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnosti.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu možno vypovedať:
» do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne
• do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, výpovedná lehota je

osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne

- do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri
uzavieraní poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy Poistenie

v takomto prípade zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strane

