
, Dodatokč.l
k Zmluve o dlelo č,8 l2O20 zo dňa 2L.O9.2O2O

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podÍa

zákona č.343l2ou5Z.z, overejnom obstarávanía o zmene a doplnení nlektorých zákonov

v znení neskorších predplsov

na uskutočnenle stavebných prác s názvom:

Rekonštrukcia, rozštrovanle, modernlzácla, zvýšenle energetlcke| hospodárnosti DSS

SIáTINKA, Lučenec - 5 stavebných obJektov:

,.časť predmetu zákazkv č. 1 - stavebný ob|ekt ul. J. D. Matejovle Č.7, LuČenec"

ďalej iba,,Stavba" (d'alej iba,,Dodatok" )

medzi zmluvnýml stranami:

Domov soclálnych služieb,,S!ÁT!NKA"
Dolná Slatlnka 27Ll1.,984 01 Lučenec

Mgr. Renáta Šimová, riadltelka Domova sociálnych služleb

,,slÁTlNKA"
rozpočtová organizácla zriadená
Banskobystrickým samosprávnym krajom

00632210
2o2lt94318
nle sme p|atcami DPH

Štátna pokladnica
sK36 8180 0000 0070 0061 6309
09 1746458 5, o47 l 433t682
dss.slatin kalc@azet.sk

Mgr. Renáta Šimová, riadlteíka Domova sociálnych služleb

,,sLAT|NKA"

Banskobystrlcký samosprávny krai
Námestie SNP č. 23,974 00 Banská Bystrica
lng. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja
samostatný rizemný samosprávny a správny celok SR zrladený
zákonom NR SR č. 3o2l2OOL Z. z. o samospráve vyšších

územných celkov v znení neskorších predpisov

37828100
2021627333
Štátna pokladnica
sK92 8180 0000 0070 0038 9679

oBJEDNÁvATEll:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

právna forma:

lčo:
D!č:
lč optt:
Bankové spoJenie:
číslo tičtu:
Telefónfax:
Email:
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

za účastl zrlaďovateía

oBJEDNÁVATEIA:
Sídlo:
štatutárny orgán:

právna forma:

tčo:
DlČ:
Bankové spojenie :

číslo tlčtu :
Osoba oprávnená jednať



v zmtuvných veciach: 
,I,uJ;,[ř-'n 

Daniš, vedrici oddelen!a verejného obstarávania a

referent pre investícle

l43255526
peter.misura@bbsk,§k

(d,alej objednávateť, zrladbvateť objednávateía a samostatne aj spolu iba 
"ob|ednávateť" 

na

strane tednei) 
a

CONSTRUCT, s.r.o.

Vaia ec

]ng.

spol zeným

35037991
2ozoo8L37L
sK2020081371
iiouenska sporiteťňa a.s., Novohradská 8, 984 01, Lučenec

sKos o9oo oooo 0003 4049 8722

0905 525 536
staveb nany@construct-lc.sk

lng. Milan Podhora, konatel

ZHOTOVlTEt:
Sídlo:
štatutárny orgán:
právna forma:
lčo:
Dlč:
tč optt:
Bankové spojenie:
číslo ričtu:
Telefónfax:
Email:
Oprávnení konať

vo veclach zmluvy:

(d,alej len,,zhotoviteí" na strane druhej a spolu s objednávateíom ďaleJ len 
"zmluvné 

strany")

PREAMBULA

1.Zmluvnéstranyuzatvorilidňa21.09.2020Zmluvu.odlelonauskutočneniestavebnýchprác
s názvom:
hospodárn
§1!- stave

2. V súlade s
strdn" aél
uzavretí Dodatku k Zmtuve, a to z d0vodu

3. Zmena rozsahu prác na diele rryplynula

06.04.2021, kontrolný deň č, 2 zo O4,05,

ami dochádza k zmene, resp, doplneniu čl, V,

vebných prác.

flkaěných údajov na strane zriadbvateía

k riprave uvedených údaiov,

2



č!ánok l.
predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa v sútade s ustanovením článku Vll., bodu C Zmena závázkov zmluvných

strán bod 1zmluvy dohodti na znenítohto Dodatku, ktorým sa mení a dopíňa zmluva v zmysle

odsríhlasených zmenových listov a rozpočtu prác naviac (príloha č. 1), pričom príloha č, 1tvorí

neoddeliteínú súčasť tohto Dodatku.

2. predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene zmluvy:

2.1 Týmto Dodatkom sa mení čl. V. Cena diela, platobné podmienky a Jakturácla ods,2

nasledovne:

2. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyh|ásenie zhotovltel'a v ods, 1

tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanóvená na základe cenovej ponuky zhotoviteía ako

uchádzača uo u"rÓlnom obstarávaní, ako súčet jednotlirných necenených PoloŽiek

uvedených v Príloheč. 1Zmluvy (d'alej iba ,,cena Diela"), Cena Diela sa považuje za cenu

maximálnu a platnú počas celej dobý trvania Zmluvy. Cena diela je stanovená podía

zákona NR5R č. L8lLgg6Z. z. ocenách v znení neskorších predPisov, VYhláŠkY MF SR Č,

87ltgg6Z. z,, ktorou sa vykonáva zákon č. L8ltgg6Z.z. ocenách vznení neskorŠÍch

predpisov za celé Dielo vrátane všetkých rlvahy prichádzajricich nákladov na vYhotovenie

Diela, vrátane ceny za práce zhotovitela, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene

Diela na základe pokynov objednávatela za práce na Diele vyvolané nekvalitnou,

neúp!nou alebo ctrvunáu činnosťou zhotovitel'a. Jednotkové cenY jednotlivých PoloŽiek

Rozpočtu sti ceny pevné, nemenitethé, platné po ce|Ú dobu realizácie Dlela. V PríPade

rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto Zmluve s cenou podía Prílohy Č, 1 Zmluvy, má

prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena koneČná a nemenná , závázná

pre obe zmluvňé strany.

Cena Diela podl'a póvodného znenia Zmluvy (bez Doddtku) predstavovala sumu:

Cena bez DPH

DPH20%

Cena s DPH

399 530,97 Eur

79 906,19 Eur

479 437,16Eur

35 330,34 Eur

7 066,07 Eur

42396,4tEur

(slovom : štyristosedemdesiatdeváttisícštyristotridsaťsedem Eur, a L6 l LOO ) s DPH,

Navýšenie ceny Diela na záklode Dodatku k zmluve predstovuje sumu:

Cena bez DPH

DPH20o/o

Cena s DPH

(slovom: štyridsaťdvatisíďristodeváťdesiatšesť Eur, a 4t ltoo ) s DPH.



celková cena Dield podth zmluvy v znení Dodatku predstavuje sumu:

Cena bez DPH

DPH2Oo/o

Cena s DPH

434 861,,3t Eur

86972,26Eur

521 833,57 Eur

(stovom: páťstodvadsaťiedentisícosemstotridsattri Eur, a 57liloo ) s DPH,

článok ll.
záverečné u§tanovenla

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia zmluvy výslovne uvedené v tomto

Dodatku. ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajtl v platnostl

a účlnnosti v ich póvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddelitelhri súčasť

Zmluvy
2. Tento Dodatok nadobrlda platnosťdňom jeho podpisu oprávnenými zástuPcami zmluvných

strán a ričlnnosť dňom nasledujtlcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle

objednávateía v zmysle § 47a zákona č. 4olLg64 Zb. občianskeho zákonníka v platnom

znení a § 5a zákona č. 2l1,12ooo Z. z. o stobodnom prístupe k informácilT. , o zmene a

bode informácií) v znení neskorších predplsov a

a vtom, že dójde k schváleniu štandardnej ex

tel'a NFP, a to momentom doručenia kladnei

i ex post kontroly verejného obstarávania,

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú sl vedomé všetkých následkov vYPlývajricich z tohto

Dodatku, že ich zmluvná-volnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti,

ktoré by im urantti |utn" uzavrieť tento Dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje

zodpovedaJri za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenla

4. zmluvné strany prehtasujri, že tento oodatok uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju

v tiesnl ani za náiadne návýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu

a nemajrl proti ieho formá a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo

zástupcovla zmluvných strán plne spósobilí na právne rlkony potvrdzuJtl vIastnoručnými

podpisml.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávatel, po jeho

pod p ísa n í ouorií styri vyhotovenia a zhotovite|, dve vyhotovenia.

6. každá zo zmluvn,ých sirán sa týmto výslovne zavázuje, že neprevedie nijaké práva a

lhio Dodatku, resp. Jeho časti na iný subJekt bez

zmluvneJ strany. V prípade porušenia tejto

zmluva o prevode (postúpení) zmluvných

ná strana bude oprávnená od tohto Dodatku

odsttlpiť a to s tJčlnnosťou odsttipenla ku dňu, ked,boto písomné oznámenle o odstúpení

od tohto Dodatku doručené druhej zmluvne ane,

7. Akékofuek ustanovenie toht neplatné, nezákonné alebo nevynútlterné

podía platného práva, bude ahu, V akom trlto neplatnosí nezákonnosť

alebo nedostatok či stratu l postihuje právo, bez akéhokolVek vplyvu na



zostávajrice ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zavázujú nahradlťtakéto ustanovenie

novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo nallePŠie zodPovedať Jeho

póvodne za mýšl'anému ričelu.

8. Neoddelltelhou sričasťou tohto Dodatku Je:

Príloha č. 1: Zmenové listy a rozpočet prác naviac

V Lučenci, dňa: ,/o ť ,4044

Za obJednávate!'a:

V Lučenci, dňa: 3 /.@z1

Ul

...ř..i,l""""-

Mgr. Renáta Šimová
riaditelka zarladenia DSS SLATINKA, Lučenec

Za zhotovitel'a1

VaiansLj-\^ xr ",,, I

lCJ: ;lt ]

lne. Mibó poclnora

(štatutárny dstu pca zhotovitel'a )
,

l



Názov stavby:

-@širovaniermodernizácia,

zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS
SLATíNKA, LuČenec - 5 stavebných objektov so01-

J.D.Matejovieretuzákazkyč.r-
Stavebný objekt J.D.Matejovie č. 7rlqce!99

I

|odorzdanlaOZ:l l l l * 
|

C)rlkazv

na špecifikáciu X
na rnýkresy
na rozpočtové nák]ady X
na inú časť zmluw

poois zmenv:
1. krov

naviac prác podťa togických ce]kov:

(betonáž stropu, výstuž debnenle, rl,,ýroba, dodávka a montáŽ kovoveJ konŠtrukcle, jadrové

vftante, chemické kotvy) - po začatí reallzácie stavebných prác a odkrytí nosných konŠtrukcií

bolo zlstené, že je poúune realizovať oceíovtl rámovrl konŠtrukciu krovu na Prenesenie

zaťaženia z krovu bez toho, aby sa zaťaž|li nosné stredové mrlry. Nosné stredové múry bY

nemali dostatočnrl rJnosnosť na prenesenie zaťaženia z krovu. Rámorný stroP bude kotvený

do že]ezobetónového venca chemickými kotvami do predvftaných dier na vonkajŠle

obvodové murivo.
2. brlracle pŤáce strop lll.NP

(búranie muriva, prekladov, doprava, odvoz a uloženje sutinY na skládku, odstránenle

strešnej izo]ácie, demontáž SDK podhťadu)- Po odkrytí nosných Častl krovu bolo zistené, Že

je potrebné vybúrať časť komínov, ktoré vykazovall známky statlckeJ nestabllltY.Po
-konzultácii 

s Projektantom, statlkom a stavebným dozorom, navrhuJe ich vybrlrať a

rozobrať. Tlež navrhuje realizovať vybrlranie exlstujtlcich Že]ezobetonových Prekladov,

ktoré nevyhovujrl z nráaism výšky voči novému stropu 3.NP, preklad bol vYsoký. TleŽ je

potrebné demontovať sádrokartonové podhřady, ktoré boli realizované v réŽii investora v

období medzi vypracovaním projektoveJ dokumentácie a zaČatím rea|lzácie stavebných

prác.ltohoto dóvodu sa tieto práce nenachádzali v póvodnom výkaze výmer.

3. stavebné práce
(konštrukcia komína, podporné konštrukcie stropov, kontaktný zatepíovacísystém, presun

hmót, izolácia proti povrchove; a podpovrchovej tlakoveJ vode 2_zložkovou stierkou) _ to

vybúraní staticky nestabi]ného-komína bude potrebné realizovať nový komín Stadreko. Pri

realizovaní prác sa zisti]o, že existuir]ce výšky schodov sú nevyhovujrice voči novým

podlahám. Projektant z tohoto dóvodu navrhuje reallzovať dobetonávku schodlskových

stuoňov, počas realizácie prác sa zistilo, že existujúce zateplenie je nevVhovujúce,



ém na báze minerálnejvlny vo

výmere 99.68 m2 tak, aby bola zjednot"n1.1,:á9,_o:: !_:,ť::,:::ť ::|",Jr"l:
;:ffi;;.,,)"".t v štándarde pre imobllných a je potrebné na návrh projektanta 

l

reatizovať zvislé i vodorovné hydroizolačné stieriy, aby nedochádzalo k zatekanlu vody, čím

sa dosiahne lvyššlkomfort pre klientov,

4. výťah
(doplnenie zariadení v srllade s vyh

povolenia a na základe požiadaviek

dokumentácil stavby, zmena názvosl

SP - 4532/3 8672l2OL8 sa uvádza, že stavb

SR č. 532/2002Z.z, Doptnením potrebných

bez DPH. Stavebné povolenie nebolo

obstarávanla. Všetky tieto skutočnosti sú u

!:"J:T:l:,.*:.lif.11?ilJ::i"j::T

;e verejného obstarávania. Stavebné povolenie

nebolo poskytnuté uchádzačom v procese verelného obstarávanla, všetky tieto skutočnosti

sú uvedené .i u zapir" č. 1 z kontrolného dňa stavby, ktorý sa uskutočnll 6,4.2027,

projektant navrhuje aj zmenu názvoslovia výťahu, bez vplyvu na výŠku cenY, z dóvodu

zosúladenia pD so skutočnosťou,

5. zvistá izolácia základového murlvaJ' 
T{:fi*.T,,:1i".:H,I?: iii§.:,x"j,iyil1ilJ,fr1í",r,,;.;;T,;":.,rTj:J"illrnÁ

adovrlkonštrukclu.ProJektantnavrhuje,žejepotrebné
enážovanle, zvislti hydroizolačnr] stlerku a nový okapový

je navrhnuté z troch strán objektu, v časti kde sa nachádza

asfaltová komunikácia sa rea]izovať nebude,

Počet pripoienÝch strán textu: 8 (rozpoČet)

Počet pripoienÝch vÝkresov: 0

Finančná bllancla:

- 

330,34 € bez DpH resp. + 42g96,4l€ vrátane DpH

-srlčasťoujeaJexceldokument(položkýrozpočet)-položky,ktorésaužnachádzaliv
zmluvnom .ň;i.;,i ;ýznaceňe .ercnou taruou a'nové položky stl vyznačené žltou

farbou
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Prílohy:
Excel dokument - položkový rozpočet zmeny

závázné a bude podkladom pre
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KRYCÍ L|ST ROZPOČTU

Názov staVby navlac prác€ JKso

EČo

Maeslo

lčo

objednávatel'

Píojektant

zhotovitel'

spracoval

sociálnych služieb sl-ATlNKA

Michal SIobodník

T, s.r,o.

Rozpoěet člslo cPV

cPA

Merné a účelové iednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A

,I

,l
]

.I

;l

|zal

HsV

PsV

ladné rozp. náklady
i

Dodávky | 3133.47

IMontáž 13 203.35

DodáVky 

'| 
a gzz.ls

I

rr/tontáž | 7 468.79

rozpočtové náklt

1

l,l
l

l

l

i

l

ldy

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

5

6

7

20

"M" Dodávky 170.33

2 431.64

35 330,34(r.1-6)

0,00

n a podpls

a podpis

a podpis

náklady

35 330.34

7 066.07

42396.41

l Zo l ooOauly objednávatel'all
l 27 

'Klzavá doložke

I zg 1zvýnooneni.

t

tč opHI
Lf

B IDoplnkol

B ieráce nadčas
l

9 ]Bez povnej podl.

to IKultúrna pamialkr
I

I

"l

,'r,o" 
1r. r-''1

l .,,,
^.l..',t..,:l/,

é náklady

t-
L

Il_-

strana 'l z 8
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RozPocET
Stavba: Matejovie navlac práce

ObJekí KtovE22

Objednávatel: Domov soclálnych služieb SI-AT|NKA
Zhotovitel: CONSTRUCT,s.r.o.
Mlesto: Lučenec

Spracoval:
Dátum: 29.6.2021

č Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková cena c€lkom

Hmotnost
oelkom

0.

0.000

Hsv

4

Práce a dodávky HSV

vodorovnó konštrukcle

Práce a dodávky PSV

Celkom

888.123

506.189

12257.123

12257.123

13145.246

0,000

0.000

0.018

11321314 ]elón slropov ooskových a lramovych, železový lr.C 2Ol25 rr3 0 54c 108.644 58,668 0 00c

41 3351 107 Jebnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 3 34€ 17.81€ 59 591 0.00c

4,13351108 )ebnenie nosníka odstránenie-dielce m2 3.34t 4 604 15.40c 0 00(

41336,1 821
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu lvaru a uloženia,
1 0505 0.236 í 578.51€ 372,53( 0 000

kotva s kolevným svorníkom tesnená chemickou
do betónu, Ž8, kameňa, s vyvnaním otvoru

vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien

767 Konštrukcie doplnkovó kovové

/679951 08
Vlonláž ostatných atypických koVoVých stavebných
!oplnkových konštrukcii nad 500 kg k9 1 688.000 ,l 380 2 32s.440 0 000

767995410

y'ýroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od
]00,01 do 1000 kg stupňa zložitosti 3 (g 1 688,00c 2.024 3 416.5,12 0.000

1348401000 Tyče ocel'avé prierczu U DN 140 mm 2.026 3 151 B90 6 385.729 0 000

175 9987672o2 ,k 121.317 1 034 125.442 0,00c
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3óUn hrnai.píe kovové stavebné dophkové konšllukcle V
nact B do 12 m



RozPočET
§tavba: Matejovle navlac práo9

Obiekt: Búracle práce strop ll!, NP

Objednávatel: Domov soclálnych služieb SlÁTlNlG

Zhotovlteí: CONSTRUCT, s,r,o,
Spracoval:
Dátum: 29.6.2021

Miesto: Luěenec

Popis MJ
Množstv0
celkom

Cena
jednotková

cena celkom
Hmotnost

oelkom

č Kód položky

Práce a dodávky HSV

ostatné konštrukcie a

kúkotvek

,-:-
.ň-ffi"".'"rcu výplňou akýchkolvek hr ,

ovaných,

3 m,do 75 kg/m, -2,40000t

il". onta. s a d r o k a rtó n o vé h o p o d

konštrukciou drevenou, jednoduc

Celkom

l

Strana 4 z8

2523.230 0.000

Práce a dodávky PSV

sku ploohy do 6 m2, §

50 do 3,6 m

mót aa prvé podložle

za každé d'alši€

dóp,*, .t,ll"y;'ybůraných hmOi do

;"prr"" ,ullny " 
vybůranýoh hmOl ze

dlaidlco (17 01 ),



RozPocET
§tavba: Mate|ovle navlac práce
Ob|ekt Stavebnó práce

Objednávatel: Domov soclálnych služieb Sl-ATlNlG
Zhotovitel: CONSTRUCT, s,r.o,
Miesto: Lučenec

Spracoval:
Dátum: 29.6,2021

č Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena

]ednotková
cena celkom

Hmotnost
celkonl

3 zvis]é a kompletné konštrukcie 995,553 0.000

314296105
frojzložkový komin Stadreko jednoprieduchový základný die
la výšku 1,5 m

stlb
1 000 375.063 375.063 0.000

314296106 írojzložkový komin Stadreko každý d'alší 1 m
sl:lb

6.000 103.415 620.490 0,000

HsV Práce a dodávky HSV

vodorovné konštrukcie

Práce a dodávky PSV

9 191.103 o,267

3 í67,401 0.615

1 085.017
zateplovaci systém hr. 160 mm Weber -

erranova THERM _ EXLUSlVE (kamenná vlna),

presun hmót Hsv

zolácie proti vode a vlhkosti 3167.401 0.6í5

711462301,s

lzolácia proti povrchovej e podpovíchov€J tlekovel vods 2-
zložkovou slierkou hydroizolačnou mlneíánou p ou hí.
2,5 mm na plocho vodorovne!, SCHOMBURG í|2 44.39c 22,o2a g77.468 0 2o1

71 1463301,s

zolácia prolt povrchovej e podpovícilove, tlakove] Vode 2-
uložkoVou stierkoU hydroizolačnou minerálnou pružnou hr
2,5 mm na ploche zvisle], SCHOMBURG 1|2 91,70c 23,042 21,12.951 0 414

65 998711202 30,904 2.491 76.982 0.00c

Gelkom

strena 5 z 8

12 358.504 0.882

konštíukcla siropov výšky do 4 m pre zaťaženie

konštíukcia stropov výšky do 4 m pre

dusané na lerén alebo dosku z betónu bez poteru,
zahladením povrchu tr, C 20/25

stupňov na podstupňovej dosKe alebo na teréne

stupňov na podstupňovej doske aiebo na leréne

l omietka stien tsnkovrstvová weber - Terranova,
.sllikátová, weber.pas clean nano, roáieraná

hmót pre izoláciu proti Vode v objektoch výšky nad 6



RozPočET
Matetovle navlac práce

Výťah

Obiednávaieí: Domov sociálnych služteb SLAT]NKA

Zhotoviteí: CONSTRUCT, s,r,o,
Spracoval:
Dátum: 29.6,2021

Práce a dodávky M

Montáže dopravných zarladenl, skladových

2 60í.970

2 601.970

2 60í.970

23113dgpí a váh

Celkom

Miesto; Lučenec
cena celkom

Hmotnosť
celkom

Popis
MJ

Množstvo
celkom

cena

iednotková
č Kód položky

vyhláškou
'šži,iďorz z - sedačka sobslunou

áEGiiil-rnrO"nia uvr"nu v súlade s

iiztzooz7 z -álásič

áil6ri"O*i" uýt.nu v súlade s vynlasKou

požiadaviek
k pro]ektoVej

)ii stavby , nevyhovuiúci pnemer lán, technické

vyplývajúce z legislatívy

stíana 6 z 6



RozPočET
Stavba: Matejovle navlac prác.e

Objekt Zvislá izolácla základového muriva (požiadavka z KD od D§S glatinka)

ObJe<lnávatel: Domov soclálnych služieb SláTlNlG
Zhotovitel: CONSTRUCT, E.r.o.
Miesto: LučEnec

Spracoval:
Dálum:29.6.2021

Kód položky Popis MJ
Množslvo
celkom

Cena
j9dnotková cena colkom

Hmótnost
celkon

HsV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

3 734.369 27,563

82.607 0,000

11 |174101001.s m3 l 25,92oI 3-1s7l 82

3 Zvislé a komplotné konštrukcie 43.992 0.000 ,

5 komunikácie í 151.150 21.247

ostatné konštrukcie

PsV Práce a dodávky PSV 791.253 0.268

Celkom 4525.622 27.831

lI

6 osadenie 2108.761 1.u5

6252501 58
Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr, 50
mm, lepený celoplošne bez prikotvenia m2 46 800 28.811 ,l 348.35t 0.650

632451622.s
Sanácia betónoveJ konštrukcie opravnou (reproíjlaónou)
mallou na betón a muíivo hr 10 mm m2 46.800 16.24t 760.40t 0 796

a 347.859 4.870

91656,1112.s
ossdonlB áhonového alebo parkovóho obrubnlka b€lón.,
do lóÚ,ke z b€l. pro8. tr, c 16/20 3 bočnou oporou m 40.000 5 7,1§ 228.76c 3 941

5921700018o0,s Obrubnlk parkový, lxšxv 10o0xfux200 mm, prlrodný ks 40 400 2 948 119,099 0 929

711 lzolácie proti vode a vlhkost] 791,253 0.268

7 1111122,|
|zolácia proti Zemnel Vlhkosti, protiradónová, stierka
OOMB|FLEX-C2, betón podklad, zvislá m2 46 800 10 468 489.902 0 131

711132,107,s
Zhotovenie izolácie píotl zemnej vlhkosll nopovou íóloiu
položenou volne na ploche zvislej m2 57,600 3,102 178.675 0.005

2B3230002700.S
Nopová hrúbky o,5 mm, Výška nopu 8 mm, prou
?amns|vlhhoatl 8 novou ochranou, pre spodnú slavbu m2 66 240 1 852 122 676 0 132

slrana 7 z 8

zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov

zo štrkodrviny s rozprestretim a zhutnením, po

cm pre peších nad 20 m2 so
lóžka z kameniva hí 4 cm



RozPočET
stavba;modoÍnlrlohazwr.,ři*,gockelho6podárnoctlD88gtATlNl(A'.trvobltýobjelcUl.J.o.
oblot(t: ,LuěOnoc

Podčasť

obiednáVatel': Domov sociálnych služieb sLATlNKA

znátovitel: CoNSTRUCT, s r,o

Miesto: Lučenec

Soraoovah lng, Mlchal Slóodnlk
D'atum: 9.3,2020

Po zmene:
M
33-M

31 268.t6

31 268.16
1

Póvodne:

M
33-M

Práce a
Montáže


