
ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany

(ďalej len „objednávateľ“)

Objednávateľ
Názov: Obec Miloslavov
Sídlo: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
Zastúpený: Milan Baďanský, starosta obce
Telefón: 0917 344 632
E-mail:
IČO:

starostafolmiloslavov.sk
00304948

DIČ: 2020662182
IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758

Zhotoviteľ
Názov: KREATOR ATELIER, s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Kontaktná adresa: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Roman Michálek, konateľ
Zapísaný v obeh, registri: Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č. 50974/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: SK24 1100 0000 0029 2584 7835
IČO: 44023189
IČ DPH: SK2022580065
E-mail: info@kreator.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na 
uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonala Obec Miloslavov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní"). Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup podľa § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní.

Článok 1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác k projektu „DOSTAVBA STRECHY ZS, 
PODKROVNÉ PRIESTORY“ (ďalej len „dielo“).

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná:
• za podmienok stanovených v tejto zmluve,
• v súlade s projektovou dokumentáciou na realizáciu stavby,
• v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy a ktorý je 

vypracovaný podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby výkazov výmer a špecifikácií, 
ktoré sú jej súčasťou,

• v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia a vyjadreniami orgánov verejnej 
správy a dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto povolenia, s prihliadnutím na zmluvne 
dohodnutý rozsah diela.

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo po zhotovení a odstránení všetkých závad a nedorobkov prevziať a 

zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
1.5. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy:

• jedno vyhotovenie úplnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Strana 1/12



Článok 2
Čas plnenia predmetu zmluvy

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude záväzne plnený v nasledovných termínoch:
2.1.1. odovzdanie staveniska: do 14 dní od účinnosti zmluvy,
2.1.2. začatie vykonávania diela: do 3 dní od odovzdania staveniska,
2.1.3. ukončenie diela: do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.
2.1.4. uvoľnenie staveniska: do 3 dní po úplnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.

Dohodnuté termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny konečné a neprekročiteľné.
2.1.5. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti 
zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej 
časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.

2.1.6. Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať 
po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako 
napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon 
stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo 
vplyvu zmluvných strán.

2.1.7. Ak nastane situácia vyššej moci podľa bodu 2.1.5., upozorní zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do dvoch pracovných dní po vzniku vyššej moci objednávateľa, objasní mu príčinu a 
jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá, podľa povahy, predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v 
plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre 
plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú 
napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný 
materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov 
výskytu okolností vyššej moci.

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedeného v bode 1.1. tejto zmluvy podľa 
Vecného a časového harmonogramu prác stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy a je jej 
nedeliteľnou súčasťou.

2.3. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi písomným protokolom o 
odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané a 
prevzaté bez vád a nedorobkov.

2.4. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním predmetu zmluvy podľa zmluvného termínu, bude 
objednávateľ žiadať zmluvnú pokutu, ktorú si zmluvné strany dohodli v článku 8 tejto zmluvy.

2.5. Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ si 
vykonané práce vyúčtuje podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo 
strany zhotoviteľa. Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy z dôvodov na strane 
zhotoviteľa, zhotoviteľ si vykonané práce vyúčtuje podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne 
zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa a následne sa od tohto vyúčtovania odpočítajú 
zmluvné pokuty a náhrada škody, ktorá objednávateľovi konaním zhotoviteľa vznikla.

Článok 3
Cena za predmet zákazky

3.1 Zmluvná cena za splnenie celého predmetu zmluvy podľa bodu 1.1 je:
EUR bez DPH
DPH 20 % EUR

79.614,- Eur
15.922,80 Eur

EUR s DPH 95.536,80 Eur
a je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 
neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna, platná a nemenná počas doby trvania tejto 
zmluvy.
Celková cena za predmet plnenia dohodnutá v bode 3.1 tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien 
všetkých položiek v mene Euro formou záväzného ponukového položkového rozpočtu (výkazov 
výmer, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy) podľa stavebných objektov s uvedením množstva 
merných jednotiek a ceny za mernú jednotku.
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V ponukovom položkovom rozpočte sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií 
výrobkov, materiálov a zariadení, ktoré požadoval objednávateľ. Ponukový položkový rozpočet tvorí 
Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Rekapitulácia nákladov stavby tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.

3.3 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 
pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v 
cene podľa položkového rozpočtu.

3.4 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli 
predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá 
osobitným postupom v rámci Priameho rokovacieho konania podľa zákona o verejnom obstarávaní.

3.5 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude 
nasledovný:

3.5.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmeru (ďalej 
rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, 
projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

3.5.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác k rozpočtu, 
ktorý bude obsahovať:

a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov 
k rozpočtu a cenu spolu,

b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
e) sprievodnú správu,
f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác k rozpočtu,

3.5.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy bude 

používať ceny z položkového rozpočtu realizačného projektu podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve 
a v zmysle bodu 3.3. tejto zmluvy,

3.6 Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 
objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných 
dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa 
bude podkladom pre uzavretie zmluvy na naviac práce podľa bodu 3.4 tejto zmluvy v prípade naviac 
prác, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.

3.7 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti boli 
predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, tieto zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady bez povinnosti 
objednávateľa tieto práce a činnosti zhotoviteľovi zaplatiť.

3.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že si všetky podklady týkajúce sa zhotovenia diela ako aj miesto vykonania 
diela pred podpisom tejto zmluvy riadne prezrel a preštudoval a prehlasuje, že podklady týkajúce sa 
zhotovenia diela sú kompletné a miesto vykonania diela je v stave na vykonanie diela bez takých 
skutočností, na základe ktorých by sa objavili činnosti, ktoré nie je možné predvídať v čase uzavretia 
zmluvy.

Článok 4
Platobné podmienky a fakturácia

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet 
zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi až po odovzdaní a prebratí celého diela podľa článku 1 
bod 1.1, vrátane prípadných prác naviac. Objednávateľ preberie dielo až po odstránení všetkých vád 
a nedorobkov.

4.2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený 
stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku a písomný protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela bez vád a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami.

4.3. Lehota splatnosti faktúry podľa bodu 4.2. tejto zmluvy bude 30 dní od doručenia faktúry 
objednávateľovi.

4.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác vrátane 
prípadných odsúhlasených dodatkov k položkovému rozpočtu v takom rozsahu a podrobnosti, ako je 
špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy 
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vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a 
označenie, ktoré je v súlade s oceneným položkovým rozpočtom a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 
tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom 
riadenie stavebnej výroby. Zmluvné strany sa dohodli, že zároveň s faktúrou predloží zhotoviteľ aj 
doklad o zaplatení ceny za dielo svojim subdodávateľom alebo potvrdenie subdodávateľov o zaplatení 
ceny za dielo zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak 
zhotoviteľ nepredloží aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy 
objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani 
v omeškaní so zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 4.3 tejto zmluvy 
začína plynúť až dňom predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia 
zmluvy.

4.5. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak 
faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto 
faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa 
doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

4.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem 
toho musí obsahovať najmä:

• názov diela,
• predmet úhrady,
• IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
• centrálne číslo zmluvy ZoD (dodatku k ZoD)
• vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
• čiastku k úhrade spolu,
• splatnosť faktúry.
Faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. 
z. o DPH v znení neskorších predpisov.
Penalizačná faktúra musí obsahovať:
• predmet penalizácie,
• v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie faktúry musí obsahovať aj výpočet výšky 

penalizácie na presné počty dní,
• číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR.

4.7. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.
4.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa skutočne z 

dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa zaevidovaných v stavebnom denníku podľa bodu 4.2 
a odsúhlasených stavebným dozorom.

Článok 5
Poistenie

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie diela až do jeho protokolárneho 
odovzdania zhotoveného diela Objednávateľovi (či. 6. bod 6.4.).

5.2 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť alebo mať uzavretú poistku pokrývajúcu zodpovednosť za škodu 
spôsobenú jeho činnosťou (vrátane spôsobenia škody na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb, ako 
aj za škodu na zdraví), a to na celú dobu realizácie diela, pričom výška poistnej sumy musí byť 
najmenej vo výške zmluvnej ceny diela.

5.3 Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene diela.
5.4 Úradne overené kópie príslušných poistiek je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri 

podpise tejto Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ povinnosť podľa predchádzajúcej vete nesplní ani 
do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, uzavrieť takéto 
poistenie na náklady Zhotoviteľa; Zodpovednosť Zhotoviteľa tým nie je dotknutá.

5.5 Poistné plnenie z poistných zmlúv podľa tohto bodu musí byť pre prípad vzniku poistnej udalosti na 
diele alebo v súvislosti s vykonávaním diela vinkulované v prospech Objednávateľa.

5.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od nastania udalosti, informovať 
Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.
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Článok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:
6.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu 

trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.
6.1.2 Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín vykonania 

diela, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto 
zmluvy.

6.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. 
Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto stavebno- 
montážne poistenie preukáže objednávateľovi do 10 dní po podpise tejto zmluvy.

6.1.5 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi vypracovaný kontrolný skúšobný plán stavebného 
diela (verejnej práce) v zmysle § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 
260/2007 Z. z, ktorý musí byť doručený a schválený Objednávateľom v deň odovzdania staveniska. 
Tento plán je Zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vypĺňať.

6.1.6 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie 
existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade 
s projektom dopravy, obstará a uhradí tieto práce. Taktiež zabezpečí udržiavanie dopravného 
značenia na vlastné náklady.

6.1.7 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na 
vlastné náklady.

6.1.8 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude dodržiavať 
ustanovenia osobitného predpisu - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a osobitných zmluvných, technických a 
dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.

6.1.9 Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre 
potreby realizácie diela a bod napojenia na verejnú kanalizáciu a miesta vstupu na stavenisko.

6.1.10 Pred odovzdaním staveniska sú zmluvné strany povinné dohodnúť režim vstupu tretích osôb na 
stavenisko, pričom tento bude umožnený iba členom záchranných zložiek a vlastníkom priľahlých 
nehnuteľností za účelom zabezpečenia prístupu k týmto nehnuteľnostiach. O dohodnutom režime 
vstupu na stavenisko bude vlastníkov týchto nehnuteľností informovať objednávateľ.

6.2 Realizácia:
6.2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia stavby sa bude uskutočňovať za obmedzenej prevádzky 

ulice Výhon, úplné uzavretie ulice sa vylučuje.
6.2.2 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani 

iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.
6.2.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí udržiavať poriadok a čistotu, je povinný 

priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady.
6.2.4 Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál 

a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
6.2.5 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, 

pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä 
stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon 
o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon o požiarnej ochrane. 
Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.2.6 Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok 
vymedzených projektom, výkazom výmer, STN, stavebným zákonom a úvodnými ustanoveniami 
cenníkov stavebných prác.

6.2.7 Práce v zmysle požiadaviek objednávateľa a v zmysle projektu, ktorý bol súčasťou súťažných 
podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení 
neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 



nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko.

6.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projektovej dokumentácii stavby 
vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu 
zhotoviteľovi pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou montážneho certifikátu. 
Montážne certifikáty budú prílohou stavebného denníka.

6.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle 
Zákona 50/1976 Zb. na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky Zákona č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení. Príslušné doklady predloží 
objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním.

6.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s projektantom a subdodávateľmi počas realizácie diela 
upresňovanie plánu užívania stavby, ktorý odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní stavby 
alebo jednotlivých stavebných objektov (častí stavby).

6.2.11 Zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti 
nedošlo ku škodám na existujúcich objektoch stavby, správcov inžinierskych sietí, majetku obce 
a verejných priestranstiev. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu zhotoviteľa, prípadne jeho 
subdodávateľov a to nedbanlivosťou alebo nevhodným vplyvom stavebnej činnosti, tak ich 
zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí stým, aby bola výška 
škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.

6.2.12 Súčasťou predmetu plnenia je aj nakladanie s odpadom vznikajúcim pri realizácii predmetu plnenia. 
Zhotoviteľ zabezpečí v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. uloženie stavebnej sute na organizovanú 
skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do 
príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi do 10 dní po 
ukončení každého kalendárneho mesiaca s uvedením druhu a množstva odpadu, vrátane 
katalógového čísla odpadu, spôsobu nakladania s týmto odpadom (zhromažďovanie, zhodnotenie 
alebo zneškodnenie), vážnych lístkov a v prípade vzniku nebezpečného odpadu aj kópie 
Sprievodných listov nebezpečného odpadu odoslaných Zhotoviteľom na príslušný okresný úrad. 
Zhotoviteľ je v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov povinný 
preukázať, že je osobou oprávnenou nakladať s tými druhmi odpadov, ktoré vzniknú plnením 
záväzkov vyplývajúcich z predmetu zákazky a to dokladom: Potvrdenie o registrácii, vydané 
Zhotoviteľovi orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste 
podnikania Zhotoviteľa na zber odpadov alebo prepravu odpadov. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
zabezpečiť a preukázať Objednávateľovi, že má nakladanie s odpadom vo svojom predmete 
podnikania alebo činnosti zapísané v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri.

6.2.13 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie 
verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely (rozkopávky, prekopávky, 
lešenia atď.) a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude znášať prípadné poplatky.

6.2.14 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude 
rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

6.2.15 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať 
stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa 
zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené 
výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky 
kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné 
tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.

6.2.16 Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek 
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. Zhotoviteľ je povinný:
• zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
• nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
• zmeniť druh alebo kvalitu prác,
• zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, zmeniť postup, termín 

vykonania prác alebo ich častí.
6.2.17 Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade 

so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie 
zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené 
práce na vlastné náklady.
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6.2.18 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu 
prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom 
uvedeným v popise prác.

6.2.19 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť 
svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ 
nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, 
alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené práce naviac 
resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup 
prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.

6.2.20 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne 
jedenkrát za týždeň alebo podľa dohody zapísanej v stavebnom denníku.

6.2.21 Objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému 
používaniu:
• skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
• vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné 

alebo iné práva.
6.2.22 Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša 

zhotoviteľ.
6.2.23 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania.
6.2.24 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a 

prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia 
na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.

6.2.25 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ 
je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 
pracovné dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu 
na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 pracovné dni. Stavebný dozor vykoná 
kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je 
zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady 
dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že 
práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

6.2.26 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy 
zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.2.27 Spolupôsobenie objednávateľa:
• Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je 

nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, najmä k riadnemu a 
včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotovíteľom a k riadnemu a včasnému 

odstráneniu prípadných vád diela zhotoviteľom.
6.2.28 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri 

zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.

6.2.29 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaniach počas 
realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných 
návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie 
diela.

6.2.30 Ak dôjde k takej zmene projektovej dokumentácie, v dôsledku ktorej bude potrebné zmeniť projekt 
organizácie výstavby, je povinnosťou zmluvnej strany, ktorá zmenu vyvolala, zabezpečiť spolu so 
zmenou PD aj zmenu dotknutej časti POV.

6.3 Stavebný denník:
6.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to 

v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k 
dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá 
stavebný dozor.

6.3.1 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 
postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, 
údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi 
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štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí dňom odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom a 
preberacom konaní.

6.3.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú 
oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním 
poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej 
alebo verejnej správy.

6.3.3 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre 
dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú 
zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len 
výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné 
miesta.

6.3.4 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy 
zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

6.3.5 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo 
strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné 
náklady.

6.3.6 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 
zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:
6.4.1 dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi písomným 

protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí mať formu podľa prílohy č.3 
vyhlášky MVRR SR č.83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.254/1998 o verejných prácach v 
znení neskorších predpisov a musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 
strán (prípadne nimi poverených pracovníkov) a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané 
bez vád a nedorobkov.

6.4.2 prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby, vady alebo nedorobky a to 
až do termínu ich odstránenia,

6.4.3 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, 
kedy bude dodávka alebo jej časť pripravená na odovzdanie,

6.4.4 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,
6.4.5 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

• stavebný denník;
• Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSV) po zrealizovaní diela a odovzdanie 

objednávateľovi v písomnej a výkresovej (nezmazateľnej) forme v dvoch vyhotoveniach a lx 
elektronicky na CD nosiči . Výkresová časť vo formáte AUTOCAD DXF a DWG, textové časti 
v MS WORD a EXCEL.

• Vypracovanie a dodanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) z etapy výroby a dodávky 
(manuály, návody, certifikáty,..) a z etapy montáže a spúšťania podľa Vyhlášky Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia vrátane vypracovania a dodania návrhu prevádzkového 
predpisu. STD bude dodaná v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku.

• Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,
6.4.6 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu v písomnej forme.
6.4.7 Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov, 

vád a nedorobkov sa preberacie konanie opakuje a spíše sa dodatok k pôvodnému zápisu.
6.4.8 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 3 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť 

stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia.
6.4.9 Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa ods. 6.4.3 

tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne 
zhotoviteľovi neoznámi dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje 
sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu 
a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa vyplývajúce z vád dodaného 
diela alebo jeho ucelenej časti.
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6.5 Osobitné technické podmienky:
6.5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou 

a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
6.5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a 

mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným 
podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 7
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 
zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2 Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď 

neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii 
zhotoviteľ.

7.4 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom 
a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto 
škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.5 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu 60 mesiacov odo dňa 
protokolárneho odovzdania diela. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité 
technológie bude podľa údajov výrobcov, min. však 60 mesiacov.

7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodávka diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vady diela bezplatne, a to bez zbytočného 
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie, najneskôr do 7 dní alebo v inej lehote, ktorá ak táto bude 
dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto vady 
v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní po 
uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za neodstránenie vád počas 
záručnej doby vo výške 50,- eur za každý aj začatý deň omeškania.

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich 
dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 
zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné 
vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie 
sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo 
prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností 
objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie pri realizácii diela.

7.8 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 
u zhotoviteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom 
objednávateľa bezplatnú záručnú prehliadku diela za účelom zistenia vád, a to vždy po uplynutí 
prvých 12, 24 a 59 mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený 
oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 
14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.

Článok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 2.1.3 tejto 
zmluvy, alebo pri omeškaní zhotoviteľa s uvoľnením staveniska podľa bodu 2.1.4 tejto zmluvy má 
objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny celého 
diela (bez DPH) za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúry, ...) 
má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % 
z nezaplatenej sumy. Objednávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.



8.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od 
toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať 
samostatne.

8.4 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 500,- € za každé porušenie povinností podľa Článku 6 bodu 6.2 
a Článku 10 bodu 10.21 tejto zmluvy.

8.5 Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok zmluvných strán na náhradu škody. Zodpovednosť za 
škodu a povinnosť na náhradu škody spôsobenú druhej zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok 9
Riešenie sporov

9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
• zmluva o dielo,
• ponuka (vrátane návrhu ceny),
• technické špecifikácie prác a informácie uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách,
• všeobecné technické podmienky

9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné 
skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne 
metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom 
uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady 
na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

9.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných 
strán o rozhodnutie súd.

9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 

príslušný súd SR, a to v jazyku slovenskom.

Článok 10
Ostatné práva a povinnosti

10.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, 
hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu 
zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri 
realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií 
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa 
tejto zmluvy. Rovnako to neplatí v prípade uvedenom v bode 10.5 tohto článku.

10.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo 
zmluvy na tretiu osobu.

10.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu 
akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.

10.5 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 
informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

10.6 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie 
zrealizovaného diela, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby 
zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do 
súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je 
zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou 
reklamy.

10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, 
overovania na mieste sú: najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, orgán 
auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.



Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrana pred požiarmi
10.8 Zhotoviteľ bude pri svojej činnosti dôsledne dodržovať relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, najmä zákony č. 126/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., vyhl. č. 
508/2009 Z. z. a Nariadenia vlády č. 115 a 145/2006 Z. z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci.

10.9 Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu BOZP a koordináciu prác na stavenisku z hľadiska zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Zhotoviteľ bude plniť všetky oznamovacie povinnosti voči príslušnému Inšpektorátu práce súvisiace 
so začatím a realizáciou stavebných prác na diela, ak povinnosť takéhoto oznámenia vyplýva z právnej 
úpravy.

10.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky práce v súlade s plánom bezpečnosti a sledovať inštrukcie 
povereného pracovníka Objednávateľa ohľadne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Na 
staveniskách, na ktorých prebieha súbežná prevádzka Objednávateľa, bude Zhotoviteľ rešpektovať 
platné vnútorné predpisy BOZP Objednávateľa, s ktorými ho Objednávateľ oboznámi.

10.11 Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. (o ochrane pred požiarmi) v platnom znení 
zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom 
touto právnou normou.

10.12 V prípade zistenia Objednávateľa, že Zhotoviteľ porušuje povinnosti podľa tohto článku 10 Zmluvy, 
je Objednávateľ oprávnený nariadiť mu prerušenie prác na Diele až do odstránenia nedostatkov. 
Zhotoviteľ nemá v takomto prípade nárok na akékoľvek odškodnenie ani na zmenu termínov plnenia 
Zmluvy.

10.13 Všetci pracovníci Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov sú bez výnimky povinní nosiť na Stavenisku 
ochranné prilby na hlavách a reflexné vesty; za plnenie tejto povinnosti zodpovedá Zhotoviteľ ako za 
svoj priamy právny záväzok. V prípade, ak bude zistené, že došlo k porušeniu tejto povinnosti, bude 
táto skutočnosť zapísaná stavebným dozorom alebo iným pracovníkom povereným vykonávať tieto 
kontroly do knihy bezpečnosti práce Zhotoviteľa. Za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti má 
Objednávateľ právo uplatniť voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,-€.

Subdodávky
10.14 Zhotoviteľ je povinný uviesť Objednávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj 

údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a 
dátum narodenia spolu s vecným a percentuálnym podielom plnenia a uvedené údaje doplniť do 
Prílohy č. 4 tejto Zmluvy. Subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov musia spĺňať 
podmienky podľa 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov (ďalej len Zákon o VO). Doklady preukazujúce splnenie § 32 ods.
1 písm. e) Zákona o VO subdodávateľmi Zhotoviteľ predloží ako prílohu Zoznamu 
subdodávateľov, ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

10.15 Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým 
subdodávateľom predložiť Objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 4 tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ zároveň predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 32, 
ods. 1 písm. e) Zákona o VO za tohto nového subdodávateľa. V prípade, že subdodávateľ nebude 
spĺňať podmienky podľa § 32, ods. 1 písm. e)Zákona o VO, zo strany Objednávateľa nebude takýto 
návrh na zmenu subdodávateľa akceptovaný.

Článok 11
Odstúpenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a násl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

11.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť štatutárnemu orgánu druhej zmluvnej strany oznámené písomne, a 
doručené doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk.

11.3 Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v 
prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu vykonania diela, alebo čiastkového termínu 
dohodnutého v zmluve alebo jej prílohách a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie 
alebo za opakované porušenie bodov uvedených v článku 6 bode 6.2.

11.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a 
tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu
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dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v 
prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

11.5 Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných 
cien v preukázateľnom rozsahu v súlade s bodom 2.5 tejto zmluvy.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

12.1 Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
12.2 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
právnymi predpismi SR.

12.3 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany písomne, 
štatutárnemu zástupcovi druhej zmluvnej strany doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do 
vlastných rúk.

12.4 Ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa 
zásielka za doručenú piatym dňom od dňa odoslania zásielky.

12.5 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden 
zhotoviteľ.

12.6 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj 
jednotlivé čiastkové zmluvy, objednávky a faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom 
dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu na internetovej stránke Obce

12.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na internetovej stránke Obce

Článok 13
Prílohy zmluvy

13.1 Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú :
• Príloha č. 1 - Ponukový položkový rozpočet stavby
• Príloha č. 2 - Rekapitulácia nákladov stavby
• Príloha č. 3 - Vecný a časový harmonogram prác stavby
• Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov s vecným a percentuálnym podielom plnenia

V Miloslavove, dňa V Bratislave, dňa 28.10.2020

Za zhotoviteľa:

KREATOR Ä
Vajnorská 8/A,

IČO: 44 023 189, IČ
Zapísaná v Obch.ret

V odd.: Sro, vložka číslo 50974/B

Roman Michálek, konateľ
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Príloha č.l- Ponukový položkový rozpočet stavby

KRYCÍ list rozpočtu

Názov stavby

Názov objektu

DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY JKSO

EČO

Miesto Hlavná 81.p.č.219/3, 900 42
MILOSLAVOV '

IČO IČ DPH

Objednávateľ OBEC MILOSLAVOV,Radničné námestie č.181/1, 900 42 MILOSLAVOV

Projektant

Zhotoviteľ KREATOR ATELIER, s. r.o.. Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 44023189 SK 2022 5800 65

Spracoval Ing. Jozef Krajčovič

Rozpočet číslo

’ I

Dňa

29.9.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A {Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 61 715,56 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7,12,19-22 61 715,56

Dátum a podpis Z Pečiatka 24 DPI- 20,00 % z 61 715,56 12343,11
Obje c Miloslavov

tičné námestie 181/1 (Q 25 Cena s DPH (r. 23-24) 74 058,67

Dátum a podpis , ''

42 Miloslavov

5 Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ Vajnorská 8/X^, 831 04 Bratisla' Ž6 Dodávkv zadávateľa 0,00
ICO

Zapi
Pečte

lôžka 0,00

Dátum a podpis 29.9.2020 nie + - 0,00
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ZADANIE
Stavba: 

Objekt:

DOSTAVBA STRECHY Z$, PODKROVNÉ PRIESTORY

Objednávateľ: OBEC MILOSLAVOV, d.181, MILOSLAVOV

KREATOR ATELIER, s. r.o., Vajnorská 8/A, 831 04
Zhotoviteľ: Bratislava Spracoval: tng. Jozef Krajčovič

Miesto: Hlavná 81 ,p,Č.219/3,900 42 MILOSLAVOV Dátum: 29.9.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 3747,88

3 Zvtelé a kompletné konštrukcie 313,47

1 011 311273116

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Standard hr, 
300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG 
(300x249x599) m3 1,935 162,00 313,47

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenia 822,26

2 011 612465111

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 
cementový Prednástrek (Baumlt Vorsprítzer 2 
mm), ručné nanášanie m2 12,900 6,50 83,85

3 011 612465136

Vnútorná omietka stien BAUMIT, 
vápertnocementová, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, MVR Unl, hr. 10 mm m2 12,900 9,17 118,29

4 011 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou 
mriežkou s celoplošným prilepením m2 12,900 6,10 65,79

5 011 625251203

Kontaktný zatepľovad systém hr. 100 mm 
BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový 
EPS-F), lepiace kotvy - spojovacia chodba m2 11,336 36,10 409,23

6 011 622464232

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvoyá BAUMIT, 
slllkónová, Baumlt SIlikonTop, škrabaná, hr. 2 
mm - spojovacia chodba m2 11,336 12,80 145,10

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranle 2361,30

7 003 941941041

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 
m m2 89,200 2,50 223,00

8 003 941941291

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami Šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10. 
m m2 89,200 1,50 133,80

9 003 941941841

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 
10 m m2 89,200 1,60 142,72

10 013 962032231

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy 
nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu, - 
1,905001 m3 0,276 23,50 6,53

11 013 962032631
Búranie komínov, muriva t tehál nad strechou na 
akúkoľvek maltu, -l,63300t m3 0,941 31,90 30,02

12 013 965042141

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, 
plochy nad 4 m2-2,200001 m3 3,928 84,10 330,34

13 013 965082920
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 
strechách, hr.do 100 mm, -1,40000í m3 5,892 13,60 80,13

14 013 966053121
Vybúranie Častí ríms zo Železobetónu vyložených 
do 500 mm, -0,08300t m 2,480 14,00 34,72

15 013 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m m 10,000 35,00 350,00
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ZADANIE
Stavba; DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY
Objekt:

Objednávateľ: OBEC MILOSLAVOV, 6.181, MILOSLAVOV

KREATOR ATELIER, s. r.o., Vajnorská 8/A, 831 04
Zhotoviteľ: Bratislava Spracoval; Ing. Jozef Krajčovič

Miesto: Hlavná 81,p.č.21Ô/3,90042 MILOSLAVOV Dátum: 29.9.2020

Č, KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

16 013 979011231 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m m 10,000 6,50 65,00

17 013 879081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 
km t 19,773 12,60 249,14

16 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý dalšl 1 km t 197,730 0,40 79,09

19 013 879082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m t 19,773 9,70 191,80

20 013 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01), ostatné t 19,773 22,00 435,01

99 Presun hmôt HSV 260.85

21 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 7,672 34,00 260,85

PSV Práce a dodávky PSV 57 967,67

712 Izolácie striech, povlakovó krytiny 277,78

22 711 712290010
Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 
10’ m2 186,240 0,79 147,13

23 283 283230007300

Parozábrana FATRAFOL FatraparE, hr. 0,15 
mm, S. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný 
P£, FATRA IZOLFA m2 214,176 0,61 130,65

713 izolácie tepelné 7 165,46

24 713 713121111
Montáž tepelnej Izolácie podláh minerálnou 
vlnou, kladená voľne v jednej vrstve m2 186,240 0,87 162,03

25 631 631650001400

Rohož UNIFIT035, 100x1200x6300 mm sklená 
minerálna Izolácia pre zateplenie Šikmej strechy, 
podkrovia, stropy a ľahké podlahy m2 189,965 6,00 1 139,79

26 713 713131135
Montáž tepelnej Izolácia stien minerálnou vlnou, 
vložením voľne v dvoch vrstvách m2 11,336 2.62 29,70

27 631 631440042000

Doska ISOVERUN110, 100x600x1200 mm 
izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené 
ľahké priadky, Šikmé strechy, stropy, podhľady m2 23,125 7,00 161,88

28 713 713131143 Montáž parotesnaj fólie na steny m2 11,336 1,50 17,00

29 283 283230006800

Pemtesné zábrany DELTA-REFLEX PLUS, š. 
1,5 m s Imteffmvaným lepiacim pásom, hliníková 
vrstva uložená medzi vysoko transparentnou 
PES fóliou a PE fólipu s vystužujúcou mriežkou 
(180g/m2), DORKEN m2 13,036 2,60 33,89

30 713 713161530

Montáž tepelnej Izolácie striech šikmých 
prichytená pribitím a vyviazanlm na latovanie 
medzi a pod krokvy hr, nad 10 cm m2 307,372 8,00 2 458,96

31 631 631640001600

Pás 1SOVÉR DOMO PLUS 22, 220x1200x6400 
mm, Izolácia zo sklenej vlny vhodná pre Šikmé 
strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy mž 313,519 9,00 2 821,67
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ZADANIE
stavba: DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY
Objekt:

Objednávateľ: OBEC MILOSLAVOV, č. 181, MILOSLAVOV

KREATOR ATELIER, s, r.o., Vajnorská 8/A, 831 04
Zhotoviteľ: Bratislava Spracoval: Ing. Jozef Krajčovič

Miesto: Hlavná 81,p.č.219/3, 90042 MILOSLAVOV Dátum: 29,9,2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková Cena celkom

32 713 713161630

Montáž tepelnej Izolácie striech šikmých 
prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie 
medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm rri2 21,000 9,00 189,00

33 631 631640001200

PäS ISOVER DOMO PLUS 14, 140x1200x8400 
mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre Šikmé 
strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy m2 21,420 6,00 128,62

34 713 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m % 10,000 1,30 13,00

714 Akustická a protiotrasové opatrenie 2 390,30

36 714 7141860341 Montáž pohlti vých a konštrukčných súčastí m2 186,240 2,24 417,18

36 284 284í10000619
Podložka akustická - tlmenie hluku- Izolačný filc 
hr.5 mm m2 195,552 10,00 1 955,52

37 714 998714201

Presun hmôt pre Izolácie akustické a 
protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) 
do 6 m % 22,000 0,80 17,60

762 Konštrukcie tesárske 10 610,46

38 762 762331812

Demontáž viazaných konštrukcií krovov so 
sklonom do 60°, prierez, plochy 120-224 cm2, - 
0.01400í m 2,060 1,98 4,08

39 762 762332110
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z 
reziva priemernej plochy do 120 cm2 m 63,090 5,33 336,27

40 762 762332120
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z 
reziva priemernej plochy 120-224 cm2 m 160,740 7,16 1 150,90

41 762 762332130
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z 
reziva priemernej plochy 224-288 cm2 m 24,400 9.80 239,12

42 605 505120008000

Hranoly zo smrekovca neopracované bránené 
akosť Idí 400Q-650Ómm, hr. 160 mm, $. 160. 
180, 220 mm m3 3,721 260,00 967,46

43 762 762341201
Montáž tetovania jednoduchých striech pre sklon 
do 60’ m 104,585 0,73 76,36

44 782 762341263 Montáž kontraíát pre sklon riad 35’ m 46,017 1,65 75,93

45 605 605120002800

Hranoly z mäkkého reziva neopracované 
nebránené akosť II, prierez 25-100 cm2 - 
tetovanie m3 0,421 260,00 109,46

46 762 762342811
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st„ 
pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t m2 10,200 0,79 8,06

47 762 762395000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie 
krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., 
spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová 
oceľ, vruty m3 4,016 27,60 110,84

48 762 762810027
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na 
trámy na pero a drážku hr, dosky 25 mm m2 186,240 17,00 3 166,08

49 762 762811100
Montáž zákiopu z hrubých dosiek vrchného 
presahovaného m2 186,240 2,32 432,08
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ZADANIE
Stavba: DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY
Objekt:

Objednávateľ: OBEC MILOSLAVOV, č, 181, MILOSLAVOV

KREATOR ATELIER, s, r.o., Vajnorská 8/A,. 831 04
Zhotoviteľ: Bratislava Spracoval: Ing. Jozef Krajčovič

Miesto: Hlavná 81 ,p.Č.219/3,900 42 MILOSLAVOV Dátum: 29.9.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

50 605 6Q511Q000900

Dosky a fošne zo smreku neopracované 
necmietané akosť 1 hr. 38-50 mm. á. 250-300 
mm m3 4,868 220,00 1 070,96

51 762 762822110
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného 
reziva prierezovej plochy do 144 cm2 m 88,610 2,00 177,22

52' 762 762822120
Montáž stropníc z hraneného á polohraneného 
reziva prierezovej plochy 144-288 cm2 m 224,150 2,70 605,21

53 762 762822130
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného 
reziva prierezovej plochy 288-450 cm2 m 20,722 3,20 66,31

54 665 605120003100
Hranoly zo smreku neopracované hranenó akosť
1 hr. 200 mm, 5. 200 mm m3 6,246 260,00 1 623,96

55 762 762895000
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanle - klince, svorky m3 9,880 3,41 33,69

56 762 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m % 57,000 4,60 256,50

7$3 Konštrukcie - drevostavby 9 172,98

57 763 763124810
Montáž nosnej konštrukcie predsadenej SDK 
steny KNAUF W626 m2 59,730 9,64 575,80

58 590 590190000300

Profil CW Knauf oceľový, šxvxl 100x50x2750 
mm, hr. plechu 0,6 mm pre systémy priečok, 
predsadených a Šachtových stien e 
samonosných podhľadov m 119,460 2,00 238,92

59 590 590180000900

Profil UW Knauf okrajový oceľový, šxvxl 
100x40x4000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre 
samonosné podhľady a pre predsadené a 
šachtové steny m 41,811 1,73 72,33

60 763 763124820
Montáž dvojitého opláštenia predsadenej SDK 
steny KNAUF W626 m2 59,730 15,22 909,09

61 590 590110000600

Doska sadrokartónová Knauf RED PIANO, hrana
HRAK, GKF protipožiarna, hr. 15,0 mm, šxl 
1250x2000 mm m2 125,433 2,70 338,67

62 763 7631248101
Montáž konštrukcie SDK steny - spojovacia 
chodba m2 44,336 9,60 425.63

63 590 590180000300

Profil CW Knauf oceľový, šxvxl 100x50x2750 
mm, hr. plechu 0,6 mm pre systémy priečok, 
predsadených á šachtových stien a 
samonosných podhľadov m 88,672 2,00 177,34

64 590 590180000900

Profil UW Knauf okrajový oceľový, šxvxl 
100x40x4000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre 
samonosné podhľady a pre predsadené a 
šachtové steny m 31,035 1,73 53,69

65 763 7631248201
Montáž opláštenia predsadenej SDK steny
KNAUF W626 ■ spojovacia chodba m2 44,338 15,22 674,79

66 590 590320002299
Doska- sadrovláknitý FCEE20 (2E32), hr.12,5 
mm, FERMACELL m2 46,553 2,70 125,69

07 763 763132810

Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej 
konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných 
UD pre podhľad KNAUF D112 m2 199,941 10,91 2 181,36
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Objekt:

ZADANIE
Stavba: DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY

Objednávateľ: OBEC MILOSLAVOV, č, 181, MILOSLAVOV

KREATÚR ATELIER, s. r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 
Zhotoviteľ: Bratislava

Miesto: Hlavná 81 ,p. 6.219/3, 900 42 MILOSLAVOV

Spracoval: Ing. Jozef Krajčovič

Dátum; 29.9.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
Jednotková Cena celkom

68 690 590180000400

Profil CD Knauf oceľový, áxvx/ 60x27x2600 mm, 
hr. plechu 0,6 mm pre podhľady a predsadené 
stehy m 639,811 1,19 761,38

69 590 590180000600

Profil UD Kneuf okrajový oceľový, šxvxl 
28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre 
podhľady e predsadené steny m 79,976 0,76 60,78

70 763 763132830

Montáž SDK dosiek dvojité opláštenie pre 
podhľad KNAUF D112, zavesená dvojvrstvová 
konštrukcia m2 199,941 6,00 1 199,65

71 590 590110000.600

Doske sadrokartórtová Knacf PPD PIANO, hrana
HRAK. GKF protipožiarna, hr. 16,0 mm, M 
1250x2000 mm m2 419,876 2,71 1 137,86

72 763 996763401
Presun hmôt pre sádrokarténové konštrukcie v 
stavbách(objektoch jvýšky do 7 m % 400,600 0,60 240,00

764 Konštrukcia klampiarske 682,79

73 764 764333530
Lemovanie z hliníkového farebného At plochu, 
múrov na plochých strechách r.š. 330 mm m 3,100 23,46 72,73

74 764 764352611
Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, 
kruhové priemer 80 mm m 4,200 28,48 119,62

75 764 764352811
Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm m 11600 34,42 399,27

76 764 784410750
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného 
Al plechu, vrátane rohov r.š, 330 mm m 4,560 17,56 80,07

77 764 998764201
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky do 6 m % 6,000 1,85 11,10

766 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 707,17

78 765 765311811

Demontáž keramickej krytiny pálene] uloženej na 
sucho do 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy nad 
45’, -0,05t m2 10,200 3,00 30,60

79 765 766312307

Keramická krytina TONDACH Bobrovka 
drážková, Jednoduchých striech, sklon od 35’ do 
60’ m2 20,917 31,80 665,16

80 765 765314305
Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu 
hliník, sklon od 35' do 60' m 7,300 54,00 394,20

81 765 765314501
Úžľabie TONDACH, pás so stredovou stojatou 
drážkou hflník m 4,000 26,90 107,60

82 765 765314511
Odkvap poď krytinu TONDACH, odkvapový plech 
hliník m 11,600 7,68 88,86

83 765 765314523
Odkvapová hrana TONDACH, pre profilovanú 
krytinu hliník m 11,600 15,64 181,42

84 765 765901443
Strešná fólia TONDACH Tunlng Fol K nad 35’, 
na krokvy m2 21,000 5,53 116,13

85 765 998765201
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v Objektoch výšky 
do 6 m % 22,000 5,60 123,20

766 Konštrukcie stolárske 6 192,53

86 760 766621400
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová) m 34,432 11,57 398,38
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ZADANIE
Stavba:
Objekt:

DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY

Objednávateľ: OBEC MILOSLAVOV, č. 181, MILOSLAVOV

Zhotoviteľ:
KREATOR ATELIER, s. r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 
Bratislava Spracoval: Ing. Jozef Krajčovič

Miesto: Hlavná 81,p.č.219/3f 90Q 42 MILOSLAVOV Dátum: 29.9.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková Cena celkom

87 283 283290006100

Tesniaca fólia CX exteriér, á. 290mm, dl. 30 m. 
pre tesnenie pripojacej Škáry okenného rámu a 
muriva, polymér, ALLMEDIA m 36,154 2,00 72,31

88 283 283290006200

Tesniaca fólia CX interiér, Š, 70mm, dl 30 m, 
pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva, polymér, ALLMEDIA m 36.154 0,80 28,92

89 611 611410000100

Plastové ókho jednokrídlcvé OS, vxš 600x600 
mm, izolačné dvojsklo. systém GEALAN 9000. 6 
komorový profil ks 34.432 50,00 1 721,60

90 611 611410006900

Plastové okno jednokrídlové OS, Šxv760x1918 
mm, Izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 
komorový profil ks 2,000 210,00 420,00

91 611 611410006800

Plastové okno jednokrídlové pevné, šxv 
760x1918 mm, izolačné trojsklo, systém 
GEALAN 9000, 6 komorový prôfii ks 4,000 160,00 640,0'0

92 611 611410009609

Plastové oknč okrúhle OS d 800 mm, Izolačné 
trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový 
profil ks 1,000 550,00 550,00

93 760 766661422

Montáž dverí drevených vchodových 
bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej 
zárubne ks 1,000 28,40 28,40

94 611 611720090200

Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, 
šírka 600-900 mm, sekura II.
(EI/EW30+K3+BD2), SAPELI ks 1,000 224,00 224,00

95 760 766662112

Montáž dverového krídla otočného 
jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej 
zárubne; vrátane kovania ks 6,000 15,52 93,12

96 549 549150000600

Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, PAB, 
nehrdzavejúca oceľ, povrch neraz brúsený, 
SAPELI ks 6,000 19,00 114,00

97 611 611610000400

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 
mm, výplň papierová veština, povrch fólia M10, 
plné, SAPELI ks 6,000 110,00 660,00

98 760 7666710029 Demntáž okna strešného ks 1,000 81,00 81,00

99 760 766694141
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 
mm, dĺžky do 1000 mm ks 6,000 6,40 38,40

100 611 611560000400

Parapetné doska plastová. Šírka 300 mm, 
komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, 
mahagón, Svetlý buk, orech, WĺNK TRADE m 6,000 17,00 102,00

101 760 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídlové ks 6,000 52,00 312,00

102 611 611810000700

Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600- 
9Q0mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch 
fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 
jednokrídlové dvere. SAPELI ks 6,000 110,00 660,00

103 766 998766201
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky do 6 m % 86,000 0,55 48,40

767 Konštrukcie doplnkové kovové 15 182,11

104 760 767646250
Montáž protipožiarnejj kovovej zárubne, 
ukotvenie ks 1,000 83,00 83,00

105 553 553310002100
Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 
mm, dvojdielna na dodatočnú montáž ks 1,000 111,00 111,00

W6 611 611610006300 Montážny materiál pre dvere, okná, SAPELI eur 111,000 1.00 111,00

Strana 6 z 7



ZADANIE
Stavba; DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY 

Objekt:

Objednávateľ: OBEC MlLOSLAVOV, č. 181, MILOSLAVOV

KREATOR ATELIER, s. r.o., Vajnorská 8/A, 831 04
Zhotoviteľ; Bratislava Spracoval: Ing. Jozef Krajčovlč

Miesto: Hlavná 81,p.č.219/3, 900 42 MILOSLAVOV Dátum: 29.9.2020

0. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

107 767 767995104

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcii nad 20 do 
50 kg kg 395,714 1,76 696,46

108 133 133510001400
Oceľ pásová valcovaná za tepla šxhr20x2 mm,
OZfí. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 í 0,436 1260,00 549,36

109 767 767995105

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 
100 kg kg 4292,510 1,57 6 739,24

110 134 134870001120
Oceľový nosník HEB 140, z valcovanej oco/e 
S235JR m 79,860 55,00 4 392,30

111 134 134870001160
Oceľový nosnikHEB 200, z valcovanej ocele 
S235JR m 32,406 70,00 2268,42

112 767 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 5,508 42,00 231,34

775 Podlahy vlysové a parketové 3304,77

113 775 776413120
Montáž podlahových sokllkov alebo líšt 
obvodových skrutkovaním m 136,000 2,60 353,60

114 611 811990004200

Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, 
drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 
mm) d!ž. 2,0 a viac m m 137,360 2,40 329,66

115 775 775550110
Montáž podlahy z laminátových a drevených 
parkiet, cllck spoj, položená voľne m2 150,916 4,00 603,66

116 611 61198ÔQÔ3026
Podlaha laminátová Woodstock 832, hrúbka 8 
mm, záťažová trieda 32, TARKETT m2 153,934 11,00 1 693,27

117 776 776592141
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej 
hr. 3 mm pod plávajúce podlahy mz 150,916 0.68 102,62

118 283 283230008600
Podložka Mlrvlon ž PE pod plávajúce podlahy, 
hr, 3 mm, AZFLEX m2 155,443 0,45 69,95

119 775 998775201
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky do 6 m % 152,000 1,00 152,00

776 Podlahy povlakové 161,89

120 775 776541100
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych 
v pásoch m2 5,420 7,10 38,48

121 284 284110000100
Podlaha PVC heterogénna Acczent Excellence
80, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43; TARKETT m2 5,583 20,00 111,66

122 775 998776201
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 
výšky do 6 m % 5,000 0,35 1,75

784 Maľby 1 239,43

123 784 784422271
Maľby vápenné základné, ručne nanášané na 
jemnozmný podklad výšky do 3,80 m m2 286,239 1,90 547,65

124 784 784423271

Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozmný podklad výšky do 3,80 
m m2 288,239 2,40 691,77

Celkom 61716,5$
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 2019_04
Stavba: Dostavba strechy ZŠ, podkrovné priestory

JKSO:
Miesto: Albetin Dvor 81

KS: 
Dátum: 29.9.2020

Poznámka:

Objednávateľ: ICO: 
IČ DPH:

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r.o., Vajnorská B/A, 831 04 Bratislava ICO: 
IC DPH:

Projektant: ICO: 
IC DPH:

Spracovateľ: Ing. Jozef Krajčovič ICO:
IČ DPH:

44 023189
SK 2022 5800 65

Cena bez DPH 10 210,74

DPH základná 
znížená

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane 
0,00 

10 210,74

Výška dane
0,00 

2 042,15

Cena s DPH V EUR 12 252,89

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ ''otoviteľ KREATOR ATELIER, s.r.o.

Obec Miloslavov Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČC

Radničné námestie 181/1 Zap
900 42 Miloslavov

IČO: 00 304 948 DIČ: 20206T

Dátum a podpis: Dátum a podpis: fí'IMo Pečiatka
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Kód; 201Ô„04

Stavba: Dostavba strechy ZŠ, podkrovné priestory

Miesto: Albotln Dvor 81

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: 0

Dátum;

Projektanti 
Spracovateľ:

29,09.2020

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

Náklady z rozpočtov 10 210,74 12 252,89
SO 01 Zdravotechnika
SO 02 Vykurovacie

4 496,25 5 395,50
6 714,49 6 857,39
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Dostavba strechy Zš, podkrovné priestory

Objekt:

SO 01 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Albetin Dvor 81

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Jozef Krajčovič

KS:
Dátum: 29.09.2020

ICO:
IČ DPH:

ICO: 44023189
IČ DPH: SK 2022 5800 65

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 496,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane
dph základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 496,25 20,00% 899,25

Cena s DPH v EUR 5 395,50

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

<. Miloslavov
.adničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

ÍČO:00 304 948 DIČ: 2020662182

KREATOR ATELIF
Vajnorská 8/A, 831

IČO: 44 023 189, IČ P 
Zapísaná v Obch.re

V odd.: Sro,

J6S 
.islava 1 

/4/B

Pečiatka Dátum a podpis: M- Z^X^ Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Dostavba strechy ZŠ, podkrovné priestory

Objekt:
SO 01 ’ Zdravotechnlka

Miesto: Albetln Dvor 81 Dátum: 29,09.2020

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r.0„ Vajnorské 8/A, 831 04 Bratislava

Projektant: 
Spracovateľ: Ing, Jozef Krajčoviô

Kód dielu - Popis Čerta celkom [EUR]

4496,25

320,19

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV &

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranle 315,23

99 - Presun hmôt HSV 4,96

PSV - Práce a dodávky PSV 4 176,05

713 - Izolácie tepelné 88,43

721 - Zdravotech, vnútorná kanalizácia 376,19

722 - Zdravotechnlka - vnútorný vodovod 415,74

725 - Zdravotechnlka - zariaď. predmety 2 891,77

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 403,92
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ROZPOČET
Stavba:

Dostavba strechy ZŠ, podkrovné priestory

Objekt:
SO 01 - Zdravotechnika

Miesto: Albetin Dvor 81 Dátum: 29.09.2020

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s, r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Projektant: 
Spracovateľ: Ing, Jozef Krajčovič

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

Náklady z rozpočtu 4496,246

o HSV Práce a dodávky HSV 320,192

p 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie  315,228

1 K 962902110
čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodišti a na povalách

m2 500,000 0,170 85,000

2 K 965043421
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanIn,betón s poterom.teracom hr.do 150 mm, 
plochy do 1 m2 -2-,200001

m3 0,500 118,000 59,000

3 K 974031142
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murivá tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a Š, do 70 mm, - 
o.ooaoot

m 17,000 2,000 34,000

4 K 974031164
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a é. do 150 mm, - 
0,040Q0t

m 10,000 6,400 64,000

6- K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,653 12,600 20,828

6 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 1,653 9,700 16,034

7 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

t 1,653 22,000 36,366

r?i_
D 99 Presun hmôt HSV

K 999281111
Presun hmôt pre ppravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 0,146 34,000 4,964

D PSV Práce a dodávky PSV 4 176,054

d 713 Izolácie tepelné 88,431

9 K 713482121
Montáž trubíc z PE, do hr, 15-20 mm,vnút.prlemer do 
38 mm

m 22,000 2,900 63,800

10 M 283310002800
Izolačné PÉ trubica TUBOLIT PG 20x13 mm (ď 
potrubia x hr: Izolácie), nadrezaná, Až FLEX

m 20,000 1,100 22,000

11 M 283310004700
Izolačná PE trubica TUBÓLIT DQ 22x20 mm (d ’ 1

potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX
m 2,000 1.300 2,600

12 K 998713101
Presun hmôt pre Izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 0,001 31,000 0,031

376,191Zdravotech. vnútorná kanalizácia

13 K 721170962
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doteralš leho potrubia D 63

ks 1,000 9,500 9,500

14 K 721172684
Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO 
odhlučnenélio DN 60 m 19,000 9,600 182,400

15 M 286140046500
Rúra odpadovú odhlučnená RAUPIANO PlusDN 50, 
dl, 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU ks 19,000 6,200 117,800

16 K 721172630
Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO 
odhlučneného DN 50

ks 1,000 3,600 3,600

17 M 286540114000
Odbočka jednoduchá RAUPIANO Plus RAU-PP 
(minerálna výstuž) DN 50/50, 45', odhlučnený systém 
domove! kanalizácie, REHAU

ks 1,000 2,000 2,000

18 K 721290009
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia DN 75

ks 1,000 1,400 1,400

19 M 551610001100
Prívžduáňovačia hlavica podomietková HL9Ô5, DN 
50/75, (13 l/s), 0'až + 60'C, tr. Al, s krytkou, vnútorná 
kanalizácia, ABS

ks 1,000 42,000 42,000

■20 K 721290123
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
dymom do DN 300

m 19,000 0,900 17,100

21 K 998721101 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6,m

t 0,017 23,000 0,391

Ď 722 415,740ý vodovod

t,

Zdravotechriika -;

K 722131932 Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 20 ks 1,000 11,700 11,700
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D

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

23 í
K 722172602

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch

m 2,000 11,400 22,800

24 K 722172622
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch

m 20,000 11,000 220,000

25 K 722221010
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1/2

ks 4,000 2,300 9,200

26 M 551110013700

722221082

Guľový uzáver pre vodu Perióda, 1/2* FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR

ks 4,000 6,000 24,000

~Tľ Nionťazgurovenokonura'vypasTacienozavnovsno’G' 
a n.............. ............ ks 2,000 2,300 4,600

23 M 551110011200
Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2* M, mosadz, 
IVAR

ks 2,000 4,800 9,600

29 K 722221170 Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G1/2 ks 2,000 2,300 4,600

30 M 551210021100
Ventil poistný, 1/2^2,5 bar, armatúry pre uzavreté 
systémy, GlACOMiNI

ks 2,000 10,800 21,600

31 K 722221265 Montáž spätného ventilu závitového G 1/2 ks 2,000 2,300 4,600

32 M 551110016400
Spátný ventil kontrolovateľný, 1/2* FF, PN16, mosadz, 
disk plast IVAR

ks 2,000 15,000 30,000

33 K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 22,000 1,400 30,800

34 K 722290234
Prepichnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 22,000 1,000 22,000

35 K 998722101
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,012 20,000 0,240

2 891,772Zdravotechnlka - zariaď.

36 K 722220121
Montáž armatúry závitovej s jedným závltôm, nástenka 
pre batériu G 1/2

pár 3,000 2,000 6,000

37 M 5510124100 Ventil rohový RDĹ 80 1/2* ks 6,000 3,000 18,000

38 K 725149765 Montáž umývadla do predsieňového systému ks 3,000 8,000 24,000

39 M 6420136520
Umývadlo keramické CUBITO PURE, 600x345x150 
mm, biela

ks 3,000 170,000 510,000

40 K 725219711
Montáž predsieňového systému umývadiel do 
kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)

súb. 3,000 33,000 99,000

41 M 552280002100
Súprava DuoFix pre umývadlo 400x86x86 mm, oceľ, 
sanitárny systém, GEBERIT

ks 3,000 270,000 810,000

42 K 725539141 Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 10 U súb. 2,000 10,600 21,200

43 M 1 459 114
Elektrický prietokový Ohrievač vody HAKL PM-B13,5 
kW biely

ks 2,000 140,000 280,000

44 K 725829206
Montáž batérie umývadlovej a d razovej stojankovej s 
mechanickým ovládaním odpadového ventilu

ks 3,000 9,900 29,700

45 M 5513006090
Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s 
click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm

ks 3,000 250,000 750,000

46 K 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariací'ovacie 
predmety, umývadlová do D 40

ks 3,000 4,000 12,000

47 M 521423000
KERAMAG Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort 
pre zabudovanie do steny, chróm

ks 3,000 f 10,000 330,000

48 K 998725101
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,078 24,000 1,872

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 403,920

49 K 230050031 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov kg 1,000 2,600 2,600

50 M 01
Kotviace príslušenstvo HILTi nosník, podložka, 
závitová tyó, potrubná objímka.

ks 2,000 50,000 100,000

51 M 002 Nástenný hydrantový systém ks 1,000 300,000 300,000

52 K 998767102 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,030 44,000 1,320
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Dostavba strechy ZŠ, podkrovné priestory

Objekt:

SO 02 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Albetin Dvor 81

KS: 
Dátum: 29.09.2020

Objednávateľ: IČO: 
IČ DPH:

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, 8. r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava IČO: 44023189
IČ DPH: SK 2022 5800 65

Projektant: IČO: 
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Jozef Krajčovič IČO: 
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 714,49

dph základná 
znížená

Základ dane
0,00

5 714,49

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

1 142,90

Cena s DPH
1_______________________________

v EUR 6 857,39

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Jbec Miloslavov
Radničné nar- estie 181/1 
900 42 Miloslavov 

IČO: 00 304 948 DIČ; 2020662182

,dpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Kpr’

...ZU22580065 
f

...eg.Okr, súdu Bratislava I 
. vud.: Sro, vložka číslo 50974/B

Dátum a podpis: / 0 1/1 Q Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Dostavba strechy ZŠ, podkrovné priestory

Objekt:
SO 02 - Vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ!

Albetin Dvor 81 Dátum:

Projektant:
KREATOR ATELIER, s, r.o,, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava Spracovateľ:

29.09.2020

Ing. Jozef Krajčovič

Cena celkom [EUR]Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 714,49

85,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranle 85,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 5 629,49

713 - Izolácie tepelné 809,67

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2683,66

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 481,16

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 1 275,49

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 379,52
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ROZPOČET
Stavba:

Dostavba strechy ZŠ, podkrovné priestory 
Objekt:

SO 02 - Vykurovanie
Miesto: Albetin Dvor 81 Dátum:

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: KREATOR ATĽLIER, s. r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Projektant: 
Spracovateľ: Ing. Jozef Krajčovit

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

Náklady z rozpočtu 5 714,491

D HSV Práce a dodávky HSV 85,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 85,000

1 K 952902110
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodlšti a na povalách m2 500,000 0,170 85,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

2 K 998767101 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 0,000 30,000 0,000

d PSV Práce a dodávky PSV 5 629,491

3 K 713482141 mm... ...................... m 160,000 3,600 576,000

4 M 283310004600 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 100,000 1,200 120,000

5 M 283310004700
Izolačná PE trubica TUBOLIT ĎG 22x20 mm (d 
potrubia x hr. Izolácia), nadrezaná, AZ FLEX m 34,000 1,800 61,200

6 M 283310004800
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d 
potrubia x hr. Izolácia), nadrezaná, AZ FLEX m 26,000 2,000 52,000

7 K 998713101 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m t 0,015 31,000 0,465

8 K 230120043
Čistenie potrubia prefúkavanlm alebo preplachovaním 
DN 50 m 160,000 0,900 144,000

9 K 733167011 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
stabil DN 16,2x2,6 mm v tyčiach m 100,000 13,000 1 300,000

10 K 733167012 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
stabil DN 20,00x2,9 mm vtyčlach m 34,000 16,000 544,000

11 K 733167003 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
stabil DN 25,0x3,7 mm v kotúčoch m 26,000 22,000 572,000

12 K 733191302 Tlaková skúška plastového potrubia do 63 mm m 160,000 0.500 80,000
13 K 733191925 Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 25 ks 2,000 9,400 18,800
14 K 733191927 Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 40 ks 2,000 12,000 24,000

15 K 998733101
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
do 6 m t 0,019 45,000 0,855

734 481,160Ústredné kúrenie, aru

16 K 734213240 Montáž ventilu odvzdušňovaného závitového 
automatického G 3/8

ks 11,000 2,110 23,210

17 M 551210009100
Ventil odvzduSňovael automatický 3/8”, armatúry pre 
uzavreté systémy, GlACOMiNI

ks 11,000 7,000 77,000

18 K 734223120 Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednorequlačného G 1/2

ks 11,000 3,000 33,000

19 M 1346612

HERZ 30Ó0 Dlel pripájací, Ŕp t ffix & 3/4”rohový, pre 
2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a 
napúšťanie, uzatvárateľnô, pripojenie vykurovacie 

telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 
3/4” s kužeľ, tesnením

ks 11,000 10,000 110,000

20 K 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej súb. 11,000 1,600 17,600

21 M 1920030

HERZ Hlavica termostatická "Deslgn” "Mini” závit M 28 
x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0”, 
nastaviteľná protlmrazová ochrana pri cca 6'C, 
teplotný rozsah 6-30‘C

ks 11,000 20,000 220,000

22 K 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,010 35,000 0,350

Ústredné kúrenie, vykurov, telesá ______ ,,
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S, 
Steel Košice s príplatkom 8 %___________________

1 275,491

ks 11,000 1,800 19,800

0 735
1735163300
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PÔ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.céna[EURl Cena celkom [EUR]

24 K 735154143 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
do výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 11,000 11,000 121,000

25 M 2136044013UP
Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x400, s 
pripojením vpravo/vľavo, $ 2 panelmi a 1 konvektomm, 
PLAŇ

ks 1,000 90,000 90,000

26

27

M 22330Ô2013ÓP
Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 300x300, s 
pripojením vpravoMavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, 
PLAŇ

ks 6,000 92,000 552,000

M 22350520130P
Oceľové panelové radiátory KORÁB 22VK 500x500, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, 
PLAŇ

Ks 1,000 85,000 85,000

26 M 22351420130P
Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 500x1400, 
s pripojením vpravoMavo, s 2 panelmi a 2 
konvektormi, PLAŇ

ks 3,000 120,000 360,000

29 K 735191901 Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom 
oceľových alebo liatinových m2 11,000 1,800 19,800

30 K 735191904 Vyčistenie vykurovacích telies prepichnutím vodou 
oceľových alebo liatinových m2 11,000 0,400 4,400

31 K 735191905 Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie 
telesa ks 11,000 0,800 8,800

32 K 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia o v. pi, vykurovacích telies m2 11,000 0,400 4,400

33 K 998735101
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m t 0,251 41,000 10,291

d 767____________ Konštrukcie doplnkové kovové___________________ __________________ _______________________________ 379,520
34 K 230050031 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov k9 1,000 1,700 1;700

.35 M 01 Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podtožka, 
závitová tyč, potrubná objímka, ks 4,000 11,000 44,000

36 M 423410003300 Strmeň kotviaci do D 80 mm ks 4,000 6,000 24,000
37 M 286710020100 Držiak pre rúrky dvojitý 2x18, plastový ks 11,000 3,000 33,000

38 M 286710020400 Držiak podlahový spánkový zahnutý 14-22 mm, 
plastový

ks 22,000 3,000 66,000

39 M 286710021600 Plxáčhý oblúk pre potrubie PEX, D 16-18 mm, ohyb 
90*, plast ABS, IVAR

ks 22,000 1,600 35,200

40 M 286710007200
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah 
upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2“, M8, EPDM 
izolant, HILTI

ks 4,000 1,800 7,200

41 M 286710007300
Potrubná objímka MP-PÍ pozinkovaná, rozsah 
upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4“, M8, EPDM 
izolant, HILTI

ks 4i000 42,000 168,000

42 K 998767101 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 0,010 42,000 0,420
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CfíUtfW Z- $C
RP) Zadanie - výkaz výmer

Akcia: DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY
Objekt: SO 1 DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY 
Miesto stavby ALŽBETIN DVOR 81, MILOSLAVOV
Časť: S01.4 Elektroinštalácia a bleskozvod

KREATOR ATELIÉR, sxo.
Vajnorská S/A, 831 04 Bratislava 

IČO: 44023 189, IČ DPH: SK20225S0065 
Zapísaná v Obch.reg.Okr. súdu Bratislava I 

V ôdd.: Sro, vložka číslo 50974/B

Materiál J C montáž Montáž

1353,20

101 Vypínač 1QA/230V pod omietku, rad. 5. IP20 + rámiky (Legrand -Valena Life 7521C5 + 754001) 3 . ks 4,00 12,00 2.00 6.00

102 Zásuvka 16A/230V pod omietku, ÍP20+rámiky (Legrand-Vatena Life 753120 + 754001) |Í3 ks 4,00 212,00 2,00 106,00

103 Snímač pohybu ÍP20. nástenný. NIKO 350-20058 i ks 25,00 25,00 4,00 4,00

104 Rczbočovada krabŕca na povrch 30 . ks 0,50 15,00 1.00 30,00

105 Rozbočovača krabtca KR68 20 ks 0.50 10,00 1,00 20,00

106 Prístrojová krabšca KP67S 70 ks 0,50 35,00 1,00 70,00

107 Kábel CXKE-R-J 3x1.5 - B2ca -s1.d1.a1 200 m 1,00 200,00 1.00 200,00

10® Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - BZca -s1,d1,a1 150 m 1.00 150,00 1.00 150.00

109 Kábel CXKE-R-J 5x6-B2ca -s1,d1,a1 <tt m 2,20 88,00 1.00 40,00

110 Vodič CH-R 6 žltozelený 40 m 1,00 40,00 1,00 40.00

111 Vodič CH-R 25 žltozelený 60 m 1.00 60,00 1,00 60,00

112 t-Trubka FXP 32 50 - m 2,00 100,00 1,00 50,00
113 l-Trubka HFX 25 - bezhalogénová 206 m 2,00 400,00 1,00 200,00

114 Svorka BERNARD* medený pásik dlžky 250mm 6. ks 0,20 120 0,50 3,00

115 Svorkovntca vyrovnania potenciálu - Obo beftermann TYP 1809 T. ks 5.00 5,00 0.50 0,50
979,50Celkom elektroinštalácia

Počet mi JC materiál Materiál JC montáž Montáž

250,00

j Rozvádzač 2RS1.1 (podľa výkresu E3), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materôlu. 

lodvczu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.
' 1 ks 150.00 150,00 60,00 60,00

■Rozvádzač RACK (podľa výkresu E2), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, 
2Q2 í odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. 1 ks 100,00 100,00 50,00 50,00

Celkom rozvádzače 110,60

ggí;

Montáž•JC materiál Materiál JC montáž

544,00

301 ] Dátovázásuvka 2xRJ45, pod omietku. (Legrand - Valena Ufe 753154 + 754001) -.'žž^ ks 6,00 132,00 2,00 44,00

302 l Kábel Cat6 S/FTP PIME Bezhalogénový W m 1,00 500,00 1,00 500,00
632,00Celkom slaboprúdové rozvody



Počet MontážJC materiál

Svietidlá
p.č. Popis položky Materiál JC montáž
401 Kalia 55 S SOP 3600 Im 37 W 840 L1405mm FO IP20 white 1 ks 199,00 199,00 11,00 11,00
402 Nitor RV HE 1300-4100 Im 8-33 W 250-900mA 36V 840 IP20 white 16 ks 71,00 1 136,00 11,00 176,00
403 Driver P42 42W 500-1050mA max.45V fixed output 16 ks 23,50 376,00 11,00 176.00
404 INFINITYII B - IF2BD/3W/C/1/SA/PT/WH, IP44, nástenná montáž ♦ piktogram PIK61 5 ks 85,10 425,50 11,00 55,00

Celkom svietidlá 418,002 136.50

Materiál JC montážPočet JC materiál

HZS, Ostatné
p.č. Popis položky Montáž
501 Murárska výpomoc 1 kpl 60.00 60,00 100,00 100,00
502 Revízia a vypracovanie revíznej správy 1 kpl 20,00 20,00 150,00 150,00

503 Podruž. mat / WAGO-svorky.sádra,klince,štítky, pásky, natikade skrut...../ (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel) 3,5 % 1,00 3,50
504 Podiel podružných výkonov 6 % 1,00 6,00
505 Prierezy a drážkovanie pre káble do priemeru D29 150 m 0,10 15,00 0,80 120,00
506 OBO systém požiarnych prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®) 1 kpl 190,00 190,00 80,00 80,00
507 Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68 M ks 2,00 180,00 2,00 180,00
508 Ptošina/tešenie 1 kpl 80,00 80,00 80,00 80,00

Celkom HSV, ostatné 716,00548,50

SPOLU 4 920,20 € 2 767,50 €
Celkom bez DPH 7 687,70 €
DPH 20% 20% 1 637,64 €
Celkom s DPH ,>* z Zľ »' €i* 9 225,24 €

Poznámky:
Presné počty a typy svietidiel je nutné konzultovať s investorom KREATOR ”^ri ,pR. S.ľ.O.
Súčasťou všetkých svietidiel sú aj svetelné zdroje Vajnorská 8
Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov IČO: 44 023 18f

Viac rámiky dodať podľa dispozičných výkresov Zapísaná v Obci
Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, v odd-: Sro' vlo*ka c'b,° -
odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. -7^
Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.
Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.
Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.



Príloha č. 2 k ZMLUVE O DIELO

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY

Stavba:
Objekt: DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY

Miesto: Hlavná 81,p.č.219/3, 900 42 MILOSLAVOV Dátum: 29.9.2020

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava Spracovateľ: Ing. Jozef Krajčovič

Kód -Popis . f’. ■ ‘i~y

1) Náklady z rozpočtu 79 614,00

SO 01 - Stavebná časť
SO 01 - Zdravotechnika
SO 01 - Vykurovanie
SO 1.4 - Elektroinštálácia a bleskozvod

61 715,56
4 496,25
5 714,49
7 687,70

KREATOR
Vajnorská S

IČO: 44 023 18
Zapísaná v Obe.,,.

V odd.: Sro, vložka číslo

KREATOR ATELIER, s. r. o.
Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava
IČO 44023189, IČ DPH SK2022580065

Roman Michálek 
konateľ



Príloha č. 3 k ZMLUVE O DIELO

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

Stavba:

Objekt: DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY

Miesto: Hlavná 81,p.č.219/3, 900 42 MILOSLAVOV
Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s. r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Vypracoval: Ing. Jozef Krajčovič KREATO° s.r.o.
Vajnorskí

IČO: 44 023 1

KREATOR ATELIER, s. r. o.
Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava
IČO 44023189, 1Č DPH SK2022580065

Zapísaná v Ot
V odd.: Si u, vimci.w--------

Roman Michálek 
konateľ



Príloha č. 4 k ZMLUVE O DIELO

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno: KREATOR ATELIER, s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 8/A, 83104 Bratislava
IČO: 44023189
DIČ: 2022580065
IČDPH: SK2022580065
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis: Obchodný register Okr. súdu Bratislava 1, Odd.: Sro, vložka č. 50974/B

V zastúpení: Roman Michálek, konateľ

E-mail: info@kreator.sk

Predmet zákazky:

„DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY"

Subdodávatelia
(údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa)

Po
r. 
č.

Názov 
Sídlo

Meno a priezvisko 
osoby oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa

Dátum 
narodenia 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa

Adresa pobytu 
osoby oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa

IČO

Predmet 
Subdodávky 
(vecné 
plnenie)

Rozsah 
Subdodávky 
(percentuálne 
plnenie)

1.

2.

3.

4.

KREATOR Ä'’''“™ -
Vajnorská 8/A,

IČO: 44 023 189, IČ
Zapísaná v Obch.ref

V odd.: Sro, vložka číslo

KREATOR ATELIER, s. r. o.
Vajnorská 8/a, 831 04 Bratislava
IČO 44023189, IČ DPH SK2022580065

Roman Michálek 

konateľ


