
Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č,tO l2D2[zo dňa 21,09,2020

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991Zb. obchodného zákonníka a podía

zákona č.343l2ol5 Z. z. overejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nlektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

Rekonštrukcia, rozširovanle, modernizácla, zvýšenie energeticke| hosPodárnosti DSS

S|ÁT|NKA, Lučenec - 5 stavebných ob|ektov:

,.Časť predmďu zákazkv č. 3 _ stavebný obtekt, ul. Zvotenská č,9, Vldlná"

-a'.rcj 

rU. 
^st.vba" 

( ďalej iba,,Dodatok" )

oBJEDNÁVATEI:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

právna forma:

tčo:
Dlč:
lč opH:
Bankové spojenie:
číslo ričtu:

Telefónfax:
Email:
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

za účasti zriaďovatel'a

oBlEDNÁVATEIIA:
Sídlo:
štatutárny orgán:

právna forma:

lčo:
Dlč:
Bankové spoJenle :

číslo rlčtu :
Osoba oprávnená Jednať

medzi zmluvnýml stranami:

Domov soctátnych služleb,,SIATINKA"
Dolná Statinka 27tll,984 01 Lučenec

Úer. n"nata Šlmová, riaditelka Domova soclálnych služieb

,,slÁTlNKA"
rozpočtová organizácia zriadená

Banskobystrlckým samosprávnym krajom

00632210
2o2LL943L8
nie sme platcaml DPH

Štátna pokladnica
sK36 8180 oo00 0070 0061 6309

09 t746458 5, o47 l 433L682
dss.slatin kalc@azet.sk

Mgr. Renáta Šimová, riaditeíka Domova sociálnych s]užieb

,,sLATINKA"

Banskobystrtcký samosprávny kral

Námestie SNP č. 23,97400 Banská Bystrica

iis. lái Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho

kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zrladen_ý

zákonom NR sR é. 3o2l2oot Z. z. o samospráve vyšších

územných celkov v znení neskorších predpisov

37828100
2o2L627333
Štátna pokladnlca
sK92 8180 oooo 0070 0038 9679

:

:



(d,alej obJednávatel,, zriadbvate[ objednávatel'a a samostatne aj sPolu iba 
''objednávatel' 

na

stranejedneJ) 
a

v zmluvných veclach:

Osoby oprávnené jednať

v realizačných veciach :

Telefón/ fax :

Email:

ZHOTOVITEÉ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
právna forma:
tčo:
Dlč:
tč opH:
Bankové spojen|e:
číslo rlčtu:
Telefónfax:
Email:
Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Mgr.MartinDaniš,vedúcioddeleniaverejnéhoobstarávaniaa
investícií

lng. Peter Mišura, referent pre investície

CONSTRUCT, s.r.o.

Vajanského 80, 984 01 Lučenec

lng. Milan Podhora - konatel'

spoločnosť s ručením obmedzeným

36037991
2020081371
sK2020081371
Šiovensra sporiteíňa a.s., Novohradská 8, 984 01, Lučenec

sKos o9oo oooo oo03 4049 8722

0905 625 636
stavebnl ny@construď-lc.sk

lng. Milan Podhora- konateí

(d,alej len,,zhotovltet"'na strane druhe| a spolu s obiednávatelbm d'alej len 
"zmluvné 

strany")

PREAMButA

1.ZmluvnéstranyuzaWorllldňa21.09.2020Zmluvuodtetonauskutočnenlestavebnýchprác
s názvom: rozštrovanie, 

' modernizácia, zvýšenie energetlcke|

hospodárn Lučenec _ 5 siavebných ob|ektov: "čaď 
predmetu zákazkv

L!L.staveenskáč.9,Vldná,,d.alejiba,,Stavba,,.
2. V súlade 5 u čl, Vll, bod t ods, lZmluvy "Zmena 

závdzkov zmluvných

strón,, a čl. Xll. ods. 2 Zmluvy ,,Záverečné ustonovenla" sa zmluvné stany dohodll na

uzavretí Dodatku k zmtuve, a to z dóvodu rozšírenla rozsahu prác na dlele (navlac prácel.

3. zmena rozsahu prác na dlele wplynula z kontrolných dní staróy: kontrolný deň č, 1

06.04.2021, kontrotný deň č. 2 zo 04.05 .2o2í., kontrolný deň č, 3 zo dňa 25,o5,2o2l

a kontrolnÝ deň č. 4 zo dňa tl"O6,202t',

4. V priamej súvi doplnenlu Čl, V,

ods. 2 Zmluvy
5. Dodatok k Zm 343l2ot5 7, z, o

znení neskorších
odnoty póvodnej

ných prác.

rňýcn údajov na strane zrladbvateía

k rlprave uvedených úda|ov,

2

lill



čtánok t.
predmet Dodatku

t. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku Vll., bodu C Zmena závázkov zmluvných

strán bod 1Zmluvy dohod]i na znenítohto Dodatku, ktorým sa menía dopÍňa Zmluva v zmysle

odsúh]asených Zmenových listov a rozpočtu prác naviac (Príloha Č, 1) , PriČom Príloha Č, 1tvorí

neoddelitelnú 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, ptatobné podmlenky a |akturácla ods, 2

nasledovne:

2. cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlásenie zhotoviteía v ods, 1

tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanóvená na záktade cenovej ponukY zhotoviteÍa ako

uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako sríčet jednotlivých necenených položiek

uvedených v Prílohe č. 1Zmluvy (d'alej iba ,,cena Diela"). Cena Diela sa považu|e za cenu

maximálnu a platnri počas celej doby trvánia Zmluvy. Cena diela je stanovená podťa

zákona NRSR č. L8lLgg6Z. z. ocenách v znení neskorŠÍch predpisov, VyhláŠky MF sR Č.

87119962. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. ocenách vznení neskorŠích

predpisov za ce!é Dielo vrátane všetkých úvahy prlchádzajrlcich nákladov na vYhotovenle

DIela, vrátane ceny za práce zhotoviteía, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene

Die|a na základe pokynov obiednávatel,a za práce na Dlele vyvolané nekvalitnou,

neúplnou atebo chybnáu ;innosťou zhotoviteta. Jednotkové cenY Jednotlivých PoloŽiek

Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteíné, platné po celú dobu realizácie Diela. V PríPade

rozporu ceny Diela dohodnuteJ v tejto Zmtuve s cenou podl,a Prílohy č. 1 Zmluvy, má

prednosť cena Diela dohodnutá v telto zmluve ako cena konečná a nemenná , závázná

pre obe zmluvné strany.

cena Diela podťa pIvodného znenia zmluvy (bez Dodatku) predstavovala sumu:

ii
ll
]|
ll
l]

L

I

Cena bez DPH

D?H2Oo/o

Cena s DPH

354 903,96 Eur

70 980,79 Eur

425884,75Eur

4Lt64,52Eur

8 232,90 Eur

49397,42Bur

ii

ii

ii

ii

( slovom: štyristodvadsaťpáttisícosemstoosemdesiatštyri Eur, a75lLoo ls DPH,

Navýšenie ceny Diela na základe Dodatku k zmluve predstavuje sumu:

Cena bez DPH

DPH20oÁ

Cena s DPH

( stovom: štyridsaťdeváťtisíctristodeváťdesiatsedem Eur, a 42lLoo Is DPH,

ill

l|ll



CelkovácenaDlelapodlaZmluvyvzneníDodatkupredstavujesumu:

Cena bez DPH

DPH20o/o

Cena s DPH

396 068,48 Eur

792L3,69Eur

475282,L7 Eut

( s|ovom: štyristosedemdesiatpáťtisícdvestoosemdesiatdva Eur, aL7|too l s DPH,

článok ll.
záverečné ustanovenia

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

Dodatku.ostatnéustanoveniaZmluvynedotknutétýmtoDodatkomzostávaJrivplatnosti
a účinnostl v lch póvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddetlternli sričasť

,. Íli]yo"datok nadobúda platnosťdňom jeho podplsu oprávnenýml zástuPcami zmluvných

strán a ričtnnosť dňom nasledujúcim 
'po 

dnl jeho zvereinenia na webovom sídle

obJednávatel,a vzmysle § 47a záiona č.4o/lg6i Zb. občlanskeho zákonníka vplatnom

znenía§5azákonač.zl1rl2oooZ,z.oslobodnomprístupeklnformácilT..ozmenea
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informáclí) v znení neskorších predpisov a

splnením odkladacej podmieniy, ktorá spočíva v tom, že dóJde k schválenlu štandardnei ex

post kontroly Dodatku zo strany poskytovatela NFp, a to momentom doručenla kladnej

hodnotlacejsprávyDodatkuzoštandardnejexpostkontrolyverejnéhoobstarávanla.
3. Zmluvné strany vyh|asujrl, že sri sl vedomé všetkých nástedkov vYPlýva|Úcich z tohto

Dodatku, že lch zmluvná-voínosť nie je ničím obmedzená. a že im nie sú známe okolnostl,

ktoré by im bránili platne uzavrleť tento Dodatok, v prípade, že taká okolnosť existuje

zodpovedajú za škoju, ktorá vznikne druhej zmluvnejstrane na základe tohto vyhlásenla

4.Zmluvnéstranyprehlasujú,žetentooodatokuzavrelislobodneavážne,neuzavreliju
v tiesni anl za nap.Jn" návýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu

a nemajri proti jeho forme a obsahJ 
-žiadne 

námietky, anl návrhy na doplnenie, čo

zástupcovia zmluvných strán plne spásobilí na právne rikony poWrdzuJú vlastnoručnými

podplsml.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnoplsoch, z ktorých objednávateí po jeho
- 

páJptr"nt ouaržíštyri vyhotovenia a zhotovtteť dve vyhotovenla.

6. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zavázu|e, Že neprevedie nijaké práva a

povlnnosti (závázky) vyplývajrice z tohio Dodatku, resp, Jeho časti na iný subjekt bez

predchádzai,r..io pirornéhá súhlasu druheJ zmluvnej strany, V prípade porušenla teJto

povinnostl Jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (PostúPenÍ) zmluvných

závázkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku

odstrlplť a to s rlčinnosťou odstripenia ku dňu, ked,bolo písomné oznámenie o odstúpení

odtohtoDodatkudoručenédruheJzmluvnejstrane.
7. Akékofuek ustanovenie tohto oooatru, ttor" i. neptatné, nezákonné alebo.nevYnritlteťné

podía platného práva, bude neúčinné len v roisahu, v akom trito neplatnosť, nezákonnosť

alebo nedostatok čl stratu vynútltelhosti postihuje právo, bez akéhokofuek vplyvu na

zostávajrice ustanovenia Dodatku. Zm]uvné strany sa zavázujú nahradiťtakéto ustanovenie

lil



novým ustanovením, ktoré bude platné a ričinné a bude čo naj|epšie zodpovedať jeho
p6vodne zamýš!'anému účelu.

8. Neoddelitelnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1: Zmenové listy a rozpočet prác navlac

V Lučenci, dňa: i0.. ť /oJ4

Za objednávatel'a:

--,|v''

|únl(

vLučenci,dňa: 3, f ,bz/

Za zhotovitel'a:

;r-' . r- '.,liarr -.ec

IL]
,,.;,. 

. , -

Mgr. Renáta Šimová
riaditelka zariadenia DSS SLAT|NKA, Lučen



Názov stavby:

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia,
zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS

SLATINKA, Lučenec - 5 stavebných obiektov s003-
zvolenskáČasť predmetu zákazky č. 1 -

Stavebný objekt Zvolenská 8, Vidiná

oZNÁMENIE ZMENY č. 1

Komu: Domov sociálnvch služieb,,SLATINM", Lučenec
Dátum: 74.6.2027

Spósob
odovzdania oz:

poštou poslom mailom osobne
X

Predmet naviac prác na objekte Zvolenská B

Odkazy
na špecifikáciu X
na vÝkresv
na rozpočtové nákladv X
na inú časť zmluw

popis zmenv: naviac prác podla logických celkov:
1. podlahy, hydroizolácie, ostatné

(zemné práce, skladba novej podlahy, briracie práce, zhotovenie hydroizo!ácie, demontáž
výťahu, demontáž drevenej podlahy) - Po začatí realizácie stavebných prác a zistení
skutkového stavu bolo zistené, že je potrebné vybúrať existujúce skladby podláh 1.NP tak,
aby boli zachované podchodné výšky požadované podía Stavebného povolenia, Srlčasný
stav je nevyhovujúci a preto projektant navrhuje s ohíadom na zachovanie podchodnej
výšky vybúrať jestvujúce skladby podláh na 1. NP, ktoré mali byť podía póvodného projektu
zachované ako podkladné vrstvy, Z tohoto dóvodu je potrebné realizovať po vybúraní
podláh odkop a odvoz zeminy a následne nové podkladné vrstvy tak, aby bola zachovaná
podchodná výška. Kúpeíne je potrebné realizovaťv štandarde pre lmobilných a je potrebné
na návrh projektanta realizovať zvislé i vodorovné hydrolzolačné stierky, aby nedochádzalo
k zatekaniu vody, čím sa dosiahne i vyšší komfort pre klientov. Póvodný projekt a výkaz
výmer neuvažoval s demontážou technológie rnýťahu, ttito položku je preto potrebné
doplniť. V obdobi medzl vypracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných
prác došlo v réžii lnvestora k realizácii novej drevenej parketovej podlahy. V projekte sa teda
s touto podlahou neuvažovalo. Výkaz rnýmer bol upravený tak, aby zodpovedal skutočnosti
(prípočet demontáže drevených podláh a odpočet póvodne uvažovaných povlakových
pod|áh).

2. žumpa
(zemné práce, búracie práce, betonáž + výstuž, zhotovenie geotextílae a hydroizolácle)- Při
vytýčení stavby sa zistilo, že existujúca žumpa zasahuje do pódorysne navrhovanej
výťahovej šachty, Žumpu je potrebné vyčerpat', rozbiť, zasypať a zrealizovať zák]adovú
konštrukciu pod výťah v častl, kde a nachádza póvodná žumpa. P6vodný projekt neuvažova]
s realizáciou hydroizolácie výťahovej šachty. Projektant však navrhuje ju realizovať, aby sa
zabránilo vniku tlakovei vodv do fólie Fatrafol, nakoťko v

llI



spodnej vody,

e výťahu a tým

, n-^.{ ^rínrarlnll nroiektovei dokUmentáCie

kzamedzeniuvertikálnehopohybuklientov.Predprípravouprojektovejdokumentácie
nebol realizovaný hydrogeologický pri.;k;; .-i"a, tieto skutóčnosti nebolo možné

predpokladať,

52Z|ZOO2Z. z. Doplnením pot , pro..r. verejného

DPH. Stavebné povolenie Čom v

obstarávania. Všetky tieto sku

neboli zapracované do prneboli zapracované do pr

proJektantom na odovzdaní stavensra, 't 
v!l99rl|9 

i. stavebné povolenie

nebolo poskytnuté uchádzačom v procese verejného obstarávanii

nebolo poskytnuté uchádzačom v procese ve;in;h;;ilarávania, všetky tieto skutočnostl

sri uvedené.i u zapirJl. i,, r,on*ornerrJ,Jna,tavby, ktorý sa uskutočnil 6,4,202l,

proiektant navrhuje ;i;;"";zvoslovia uvt"rru, bez vplyvu na výšku ceny, z dóvodu

,orit.O"ni. PD so sk ttočnosťou,

4. nadokenné preklady
(brlracie práce, montáž pr

ionštrukcií bolo zistené, ž

konzultácii a pripomienka

nad obvodovými a vnúto

"irŇ, 
. obití, zvlslých konštrukclí,

5. spevnená plocha ! l - Počas reallzácle prác bolo

ii.'"e P'á.., kladenie zámkovejo 
ijř.o;*l"::*l,L;:1i:[

- ;4;ň'- položky, ktoré sa už nachádzali v
'f;;;;"*é 

položky stl vyznačené žltou

laslnelrlu vg,E^Lg, , ,-,-_,-_[t a investor,navrhUje tieto

dzalo k poškodzovanlu muriva vlastného i susedného

dy, le;il;iJi",r1,ou,ť zemné práce a novti spevnenri

á b,j"";;ilovaná na terén do záhradnej časti,

Počei prioolenÝch strán textu: 8 (rozpočet)

Počet oripolenÝch vÝkresov: 0

Finančná bilancia: , '^ '^' ""'"l:l-".3|l^,^rr, lrtnré sa už nachádzaliv

farbou

lll



Do|ú L,-

Toto oznámenie zmeny Je pre obidve strany závázné a bude podkladom pre
vypracovanie dodatku kZoD, resp. objednávky.

Pílohy:
Excel dokument - položkov,ý rozpočet zmeny

stavebný

oznámenie schválil:

COř"",o --.
Va|r , l Ďtenec

LtrrE..-

l......a.aaa.aa..la...

. .l
,l

|l,i"""",

Ma,t:
llv

ll

I



KRYci LtsT RozPoČTU

navl8c píáce

soclálnych služieb sLATlNKA

Michal slobodník

T, s.r o.

čo |č DPH

Merné a účelové Jednotky

Náklady / 1 m,j.

Rozpočtové náklady v EUR

Vedt'aJšie rozpočtové náklady

41164.52

Doplnkové náklady

7,12, 19-22 \ 41 164.52

20o0 %z41 16452

7i ]rr

Do,notprr.b,PDt-Ý'-"l -,j^í
Ooíli ,*,,r

lF

l

strana 1 z 9

Názov slavby

Objednávatel'

Projektant

zhotovitel

Spracoval

Rozpočet čí§lo cPV

cPA

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

A |zal;ladné rr rzp. náklady B c

1 HsV Dodávky 6 381"l5 8 ,,r]o^ 0,00

2 Vlontáž 21312.s1 9 14 )rojeklové práce 000

PsV DodáVky 5702.23 10 pamiatk. 15 jl'ažené podmienky 0,00

4 Montáž 5166.27 11 lo r'plyv prostredia 0.00

5 ,M, Dodávky 170.33 17 nó VRN 0.00

6 Montáž 2 431.64 1B /RN z rozpoólu 0,00

7 ZRN (r. 1.6) 12 )N {r. 8.11) 19 /RN (r. í3-í8) 0,00

20 lzs 0.00 21 i; n*,qtl jó,^"" .. o.oo 22 )statné náklady 000

ProJektant

)álum a podpls

D Celkové náklady

24 8 232,90

Objednávatel'

)átum a podpis

25 Gena s DPH (r.23-24| 49 397.42

E Prípočty a odpočty

zhotovltel'

Jáhlm á nó.lnis

?e )odávky ob|ednávateIa 0.00

28

(lzavá doložka 0.00

zVýhodnenie 0.00

liI

il
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RoZPocET
Stavba: Zvolenská navlac práce
Oblckfi Podlahy, hydrolzoláclo, oetatnó

ObJednávatel: Domov soclálnych služleb SlÁTlNlG
Zhotovltel: CONSTRUCT, s.r.o,

Mi€sto: Luč6n6c
Spracoval:

Dátum: 29,6.2021

č Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotkoVá cena celkom

Hmolnosť
celkom

HsV Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

í í 338.962 69,490

Zemné 3 520.647 0.000

139711 ,l0í.s
Výkop V uzavretých priestoroch s naložením výkopu na
dopravný plostriedok v hornine 1 až 4 m3 31.98c 87.674 2 803.8,15 0.00,

162501 1 02,s
Vodorovné premiestnenle výkopku po speVnene; ceste z
horniny tr.1-4, do í00 m3 na Vzdialenost'do 3000 m n3 31.98c 4 003 128.0,16 0,00C

,16250,1 105.s

y'odorovné píemlestnenie Výkopku po SpeVneneJ cesle z
rorniny tr 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých
l'alšich a zaěatých 1000 m T3 95.94( 0.39s 38 28c 0 00c

1712o1201,s Jloženie sypanlny na skládky do 100 m3 Ť3 31,98c 0 715 22.866 0.00c

1 71209002.s
'opletok zg sklgdov8nie - zemina a kamenivo (17 05)
)statné 47.97C ,t,t.Ooc 527.67c

l

0 000

í 31561 1 ,s

s utlačením a urovnanim povrchu z kameniva

podkladov pod dlažby liatych dlažieb a
asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -

vrátane podkladovei omietky nad 2 rn?,

Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej,

1111.s

711 ]zolácie vode a vlhkosti

711462301 s

lzolácla proti povrchovej a podpovrchovej tlakove] vode 2-
aložkovou stierkou hydroizolačnou mineíálnou pružnou hr
2,5 mm na ploche vodorovnej, SCHOMBURG m2 2s 22a 22,020 643 424 0,132
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o6adeni€

ostatné konštrukcie a

a z betónu prostého (m3) tr. C 16/20

z betónov (z kameniva) a z íahkých
sietí KARI, priemer drótu 4/4 mm, velkosl'oka 150x150

ieramických dlaždíc hr. do 'l0 mm, -0,02000t

)dsakanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek
vnůlorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -

suťny a vybúraných hmót na skládku za každý ualši

5 220.062



Cena

Jednotková
cena oelkom

Hmotnosť
celkomMJ

Množstvo
celkom

Kód položky

1463301.s

m2 78.850 23,042 1 816.862 0 35€

0 48e 3,1 .313 15.281 0 000

1,1,102.s 0.030

áh vlysových,
Iiši -0,0150l

Celkom

stíana 4 z 9
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RozPočET
Stavba: Zvoleneká navlac práce
Ob|ekt Žumpa

Objednávatel: Domov sociálnych služleb St AT|NKA
Zhotovlte]: CONSTRUCT, g.r.o.

Mlesto: Lučenec
Spracoval:
Dátum: 29,6,2021

č Kód položky Popis MJ
MnožstVo
celkom

cens
jednotková cena celkom

Hmotno§l'
celkom

1 Zemnó 3 511,977

1 3090í 121.s

Bůranie konštrukcii z prostého betónu neprekladaného
kameňom vo vykopávkach, s premiestnenim a naloženim na
dopravný prostriedok m3 8,000 212.61a 1 700.904 0 000

,130901123,s

Búrante konšlrukcli z belonU železového alebo ptedpeteho
vo vykopávkach, s premiestnením a naložením na dopravný
prostriedok m3 2 40c 389.322 934.373 0.000

5 13121110,| m3 15.375 44.141 678.668 0.00c

í3,12,11,1,19.s homins tr. 3 m3 15 37e 10 694 164,42o 0.00c

,l2 174101001 T3 2 40c 2 9o4 6,970 0 00c

58331 000340o.S Štrkoptesok frakCia 0-63 mm 3,B40 6 938 26 642 3 840

HsV Práce a dodávky H§V

PsV Práce a dodávky PSV

vode a vlhkosti

4 595.804

259.339

259,339

0,042

0,042

6.557

6.5í 5

a

62 711132102 m2 24 oo0 0 422 1o,,l2E 0,00c

1931 10004710,s G a ol e xl l t ta 1.1ts l nl r op y le tlov a ! 11 t k.l l li\ 4 l)() qht, 2 ql2 2B.800 1 111 31.997 0 0o4

1 1 133010.s
Zhotovenie izolácle proll zemnei Vlhkostl PVC íólrou
položenou vorne na zvislej ploche so zvarením spoju m2 12,000 9 00c 108.00c 0 000

2B3220000400
m, izolácia základov proli tamngl vlhkosli, tlakovej vode,
radónu, hnedá, FA 

'ZOLFA
m2 1 4.400 7,493 107 899 0 038

99871 1 102.s
)í€8un hín& pí€ izoláclu píotl vode v objoktoch výšky nad 6

'o12m
0 042 3,1 313 1 3í5 0.00c

Celkom
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4 855.í43

tnie l&n v hominB tí.3 Bůdržnýen - íučnýín nátadim

9yp sypanlnou so zhuhenim Ján, šachiet. rýh, zár€zov
okolo oblÉklov do 100 m3

3€tón rákladových dosl€k, píDElý tí, c 1€

! zék|adovýoh doeiak zo zvár siett KARI, prlemor
l mm, vslko€ť oka ,í5Ox150 mm

su$ny a vlbtjfsných hmól na skládku do 'l km

z8 8il8dovsnl6 _ b€lón. tchly, dlaždloB (17 01)

konštrukcie a

zholov6.íllo gool€xtllle al6bo lk6nlny nE píoohu zvislt]



RoZPoČET

Stavba: Zvolenská navlac aráoe

obieke výťah

obi€dnávate]: Domov soolálnych služieb slÁTlNKA

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

Práce a dodávky M

Montáže dopravných zariadeni, skladových

2 601.970

2 601.970

2 60í.970

zariadení a váh

Miesto: Luóenec Cena
Jednotková

cena oelkom
Hmotnost

celkom
Popls

MJ
Množ§tvo

oelkom
č Kód položky

;ffi."a.ni, uíenu u 
"ut"de 

s vyhláškou

'i"i'iioi z z - sedačka s obsluhou

.*'"d"a" "lbh" " 
*lade s vyhláškou

&2l2Ň2z,z.-

í.ri"O"nn uýt"nu v súlade s vyhlasKou

požiadaviek
k proiektoVej

stavby , nevyhovujúci priemerlán, technické

Celkom
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RozPočET
§lavba: Zvolenská navhc pÉce
ob|ekí Nedokennó preklady

ob,|ednávatet; Domov sociá]nych služleb sl_ATtNKA
Zhotovlte]: CONSTRUCT, s,r,o.
Mlesto; Lučgnec

Spracoval;
Dátum: 29, 6. 202í

č Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena

1ednotková
cena celkom Hmotnosi

celkom

DolůPlen|e konštrukcie extrudovaným polyslyrénom hr, 50

Psv

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

konštrukc

Celkom

2 537.155

5 389.092 1,693

7 926.247 ,t.935

kapsy z tehál plochy do 0,í0 m2, h|, do 450 mm,

íílíl.s

1121.s

ie doplnkové kovové 5 389.092 1.693

7679951 08.s
Montá ostatných atyplckých kovových staVebnýcn
Joplnkových konštrukcii nad 5OO kg kg ,l 609.500 1 38c 2 221.11a 0.080

1 3484000031 0
)zn 11 373, podl'a EN lso 9235JRG1, vrátane kotv pNkov
? povrch úpravy 1.613 1 932 o0o 3 116.316 1 613

191 )98767202,s
% 53.374 0.968 51 666 0 000

strana 7 z 9

HsV

Zvlsledoprava sdiny s vybúraných hm& zg prve poataat

' 
El€bo pod základným qodlaiím

dopr8v8 st]lhy s vybůí8ných hmót za každé ďalšie

lvož outlny a vybůraných hmót na skiódku do 1 krn

ostevanlghová dopr8va suflny a Vybúraných hmól do

toch výšky nad 6 do 1 2 m



RozPoěET
Stayba: Zvolengká navlac práce

Ob|ekt; §pevnenáplocha

Obiednávate]: Domov sociálnych služleb SLAT|NKA

Zhotovitel: CONSTRUCT, s,r,o,
Spracoval:
Dátum; 29,6.2021

Miesto: Lučenec
cena celkom

Hmotnosť
celkom

Popis
MJ

Množstvo
celkom

Cena

iednoiková
ó Kód položky

Práce a dodávky HSV
g222.135

2791.824

13,121 1 l0,1 ,S

nene) cest€ z

za každých

o 100 m3
171201201,s (17 05)

- štl.d"rr,_;p*,t,etim a zhutnenim, po

315.96c 5.06!9
m 40.00c 7,899

917862,1 
,12.s í 939

ks 40 400 5 744 232 05B

592170003500.s obrubník

9222.135 91.208

Gelkom

stíana 8 z 9

91.208

Zemné

-. 

O.m pre pešich nad 20

,1,1l""r.n l6žka z iameniva hr, 4 cm
100x2O0X60 mm,

nreibsiyá, alebo ekvivalenlná náhracla

llil



RozPoěET
8trvbr: Rekonllrukclt, rozlt.ov0nl0,.modomlzácla a zvýŮenle energotlcto| horpodlrnoíl DSS SlATll{l(A,strv€bný oblett ul. zvolensobrokt obJokt ul. zvolonská ě. 9, Vldlná
Podča§t't Stavebné práce

obiednáVatél': oomoVsociálnych služieb sLAT|NKA
Zhotovitel': CONSTRUCT, s,í o,
Miesto: LUčenéc

Spracoval: lng. Michal Slobodník
Dátum: 9 3,2020

Póvodne:
M
33.1,

Práce a dodávky M
Montáže dopr.zariad.sklad,zař.a váh

29 í45.60
29 í45.60

Po zmene:
Práce a dodávky M 29 í45.60


