
Zmluva o dielo
Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec

Obec Brestovec
Brestovec 273, 907 01 Brestovec

Zmluva o dielo
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., 

v znení neskorších zmien a doplnkov

1. Objednávateľ

Obchodné meno: 
Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba : 
Telefón:
Email:

Článok I. 
Zmluvné strany

Obec Brestovec
Brestovec 273, 907 01 Brestovec
Ing. Dušan Duga -  starosta obce Brestovec
00309435
2021081425
Ing. Dušan Duga -  starosta obce Brestovec 
+421908783804 
obecbrestovec@stonline. sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvy: 
v technických veciach:
Telefón:
Email:
Registrácia:

STAS, s.r.o.
Brezovská 459/7, 907 01 Myjava 
Branislav Havlík st. -  konateľ spolo čnosti 
Československá obchodná banka, a. s.
SK81 7500 0000 0040 2318 8630
36298891
2020189226
SK2020189226

Branislav Havlík st. -  konateľ spolo čnosti
Pavol Foltýn
+421346212152
stasmyj ava@stasmyj ava. sk
OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18759/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
Právny predpis

2.1. Zmluva o dielo sa uzatvára podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný 
zákonník) v znení neskorších predpisov.
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Zmluva o dielo
Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec

Obec Brestovec
Brestovec 273, 907 01 Brestovec

Článok III.
Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Výstavba rekreačného altánu v obci 
Brestovec. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok 
uvedených v tejto zmluve.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet uvedený v bode 3.1 tohto článku zmluvy 
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, podľa zadania na základe výkazu výmer a za 
podmienok dohodnutých v zmluve a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi 
v zodpovedajúcej kvalite, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) 
a súvisiacich STN.

3.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní.

Článok IV.
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia zmluvy je: obec Brestovec, k. ú. Brestovec, parcela č. 38873/1.

Článok V.
Cena diela a rozsah prác

5.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za predmet 
zmluvy je stanovená vrátane 20 % DPH, cla, dovoznej prirážky a iným zákonom stanovených 
príplatkov a poplatkov. Zmluvná cena je konečná. Stavebné dielo bude zhotoviteľom 
vykonané v ponúknutej cene a v požadovanej kvalite.

5.2. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená v nasledovnom č lenení:

P.č. Dielo/stavba Cena v EUR 
bez DPH

DPH 20% Cena v EUR 
s DPH

1. Výstavba rekreačného altánu 
v obci Brestovec

24 756,96 4 951,39 29 708,35

5.3. Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže, čo 
je do kvality a množstiev podrobne špecifikované ponukovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý 
tvorí prílohu č.1. tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky
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materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne 
záväzným predpisom vo výstavbe.
5.4 V cene uvedenej v ods. 2 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:

a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných v projektovej 

dokumentácii,
c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do 
prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem 
(vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.

Článok VI. 
Práce nad rámec zmluvy vyvolané objednávateľom

6.1. V prípade zmeny rozsahu prác, vyvolaných objednávateľom tieto budú odsúhlasené za 
nasledovných podmienok:

• na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné 
a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii resp. 
požadoval napr. zmenu materiálov, atď.

• v prípade súhlasu zainteresovaných (objednávateľ, projektant, zhotoviteľ) so zmenou, 
vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu podľa požiadaviek objednávateľa.

Dodatok k rozpočtu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsúhlasení 
ktorého zhotoviteľ pristúpi k realizácii naviac prác.

6.2. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte resp. v ocenených odchýlkach bude 
používať ceny z týchto rozpočtov
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu 
ceny, ktorú musí objednávateľ odsúhlasiť.

6.3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nerealizovať naviac práce vyvolané objednávateľom, 
v prípade, ak objednávateľ nebude dodatky, viažuce sa ním vyvolané naviac práce na predmet 
zmluvy akceptovať.

Článok VII.
Čas plnenia

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v článku III. tejto zmluvy zhotoviť takto:

7.1.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je 150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a 
prevzatia staveniska zhotoviteľovi.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou výstavby diela po 
dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto 
zmluvy následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa 
lehota výstavby predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto 
skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku.
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7.2. V prípade zmeny riešenia zo strany objednávateľa, ktorá si vyžaduje zmenu diela, sa 
lehota výstavby predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny.

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.

7.4 Trvanie zmluvy do 31.12.2024.

Článok VIII. 
Zoznam zodpovedných osôb

8.1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto 
zmluvy o dielo:

Za zhotoviteľa: Branislav Havlík st. 

Článok IX.
Podmienky uskutočnenia prác 

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie 
ochrany staveniska a poistenia stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Stavba sa realizuje na 
zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody ktoré 
môžu nastať počas vykonávania.

9.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri 
odovzdávaní staveniska.

9.3. Všetky zmeny a naviac práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom. Zmeny 
materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela.

9.4. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť svoje stanovisko k predloženému súpisu vykonaných 
prác do troch dní odo dňa jeho predloženia.

9.5 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov na stavbe počas celého jej priebehu ako 
i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj 
platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne 
prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. 
z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony 
tykajúce sa BOZP.

9.6. Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky tykajúce sa vyjadrení verejnoprávnych orgánov 
a organizácií ako aj podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecne 
záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.

Zmluva o dielo Obec Brestovec
Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec Brestovec 273, 907 01 Brestovec
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Zmluva o dielo
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9.7. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

9.8. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne 
zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. 
Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokia ľ sú poverení funkciou 
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu 
zhotoviteľa.

9.9. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 
mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je 
zhotoviteľ v omeškaní.

9.10. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne sedem 
pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

9.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť 
technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného 
prostredia. Pokia ľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch 
staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

9.12. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 
jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je úspešné vykonanie 
všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 
dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je 
povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu 
užívaniu.

9.13. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
• Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy

podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude 
obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád 
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich 
odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady.

• Ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 
odôvodnenie.

• Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie ani
nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom
projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ 
povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

• Pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje
užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.
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9.14. Na odovzdávacom -  preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený 
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho 
súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky stavby.

9.15. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, zariadenia 
a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je 
povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

9.16. Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré 
nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď 
objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce podľa 
projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných 
technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.

9.17. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pre predčasnom užívaní stavby, na 
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. 
Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady 
objednávateľa.

9.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným 
stavebným úradom v stavebnom povolení.

Článok X. 
Platobné podmienky

10.1. Počas realizácie diela bude zhotoviteľ fakturovať predmet zmluvy 1 krát mesačne. 
Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený súpis zmluvne 
dohodnutých a vykonaných prác a dodávok písomne odsúhlasený zástupcom objednávateľa 
a ocenený jednotkovými cenami z ponukového rozpočtu zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1. 
tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ predloží technickému dozoru súpis vykonaných prác a dodávok na 
potvrdenie v posledný deň mesiaca. Súpis vykonaných prác, vrátane ich ocenenia, schvaľuje 
objednávateľ po predchádzajúcom odsúhlasení technickým dozorom do troch pracovných dní. 
Ak objednávateľ v stanovenej lehote súpis vykonaných prác neschváli alebo neuvedie dôvody 
jeho neschválenia, platí nevyvrátiteľná domnienka, že súpis zhotoviteľa je objednávateľom 
schválený.

10.3. Na základe potvrdeného súpisu zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok 
vyhotoví zhotoviteľ faktúru -  daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.

10.4. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 
v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto 
náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade 
sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím 
daňového dokladu.
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10.5. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 60 dní od jej doručenia 
objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

Článok XI. 
Zodpovednosť za vady a záruky

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

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím veci, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ 
na ich použití trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním 
nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov 
upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť 
nemohol zistiť.

11.4. Záručná doba na stavebné práce je 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela. Na 
tovary a zariadenia platí záruka daná výrobcom.

11.5. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 
objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady poškodenia diela, resp. poškodenia 
živelnou pohromou.
11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 
reklamovaných objednávateľom do 15 dní odo dňa reklamácie, ak nedôjde k obojstrannej 
dohode o inom termíne.

11.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 
záručné vady odstraňovať.

Článok XII. 
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá zrealizovaný predmet zmluvy v zmluvnom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela bez DPH za každý 
deň omeškania.

12.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na 
úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka.
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Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec

Obec Brestovec
Brestovec 273, 907 01 Brestovec

Článok XIII.
Odstúpenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka.

13.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

13.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

13.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 
zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

• ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj úmysel nepokračovať 
v plnení zmluvy,

• ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore 
s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ 
písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primerane poskytnutej lehote.

Článok XIV.
Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

14.1. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia 
záväzku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka. Jej 
výška bude vzájomne prerokovaná. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné 
ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.

14.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek 
prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti 
vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

14.3. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich 
subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky 
zmluvné podmienky.

14.4. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie 
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XV.
Stavebný denník

15.1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d 
zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.

15.2 Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne 
jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený 
zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

8



Zmluva o dielo
Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec

Obec Brestovec
Brestovec 273, 907 01 Brestovec

15.3 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého
bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy -  postup 
realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. 
Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný 
dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa.

15.4 V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do 
troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený 
do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

15.5 Všetky prípadné naviac práce a zmeny rozsahu zmluvy musia byť pred ich realizáciou 
odsúhlasené stavebným dozorom, prípadne iným povereným zástupcom objednávateľa 
v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

Článok XVI.
Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

16.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia 
ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené 
sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

16.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde, bude 
spor predložený k rozhodnutiu príslušného obchodného súdu podľa sídla obžalovaného, 
v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

16.3. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými 
a podpísanými dodatkami.

16.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

16.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im 
všetku potrebnú súčinnosť.

16.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje naplniť nasledovnú zmluvnú podmienku:

• v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej 
zákazky, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, že v realizačnej zmluve v takomto prípade 
zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste 
realizácie zákazky (obec, okres, VUC).

16.7. Ďalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, sú predmetom 
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rozsahu ustanovení 
platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie
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Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec

Obec Brestovec
Brestovec 273, 907 01 Brestovec

objednávateľa a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva 
je účinná dňom nasledujúcim po dni obdržania Rozhodnutia o pridelení finančných 
prostriedkov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, alebo iným dotačným fondom, či 
titulom, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 
Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne 
upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť aj v časti, 
pokiaľ pridelená dotácia spolu s požadovanou spoluúčasťou objednávateľa nebude kryť 
realizáciu celého diela, za predpokladu, že sa zmluvné strany písomne dohodnú o vecnom 
rozsahu vo vzťahu ku ktorému táto zmluva nadobudne účinnosť.

16.9. Súčasťou tejto zmluvy je: Rozpočet

Brestovec, dňa 10.02.2020

za objednávateľa 
Ing. Dušan Duga -  starosta obce Brestovec

za zhotoviteľa 
Branislav Havlík st. 

konateľ spolo čnosti STAS, s.r.o.
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 0719
Stavba: Vybudovanie rekreačného altánu v obci Brestovec

JKSO: KS:
Miesto: obec Brestovec Dátum: 10.2.2020

Objednávateľ: IČO: 00309435
Obec Brestovec, Brestovec 273, 907 01 Brestovec IČ DPH: DIČ:2021081425

Zhotoviteľ: IČO: 36298891
STAS, s.r.o., Brezovská 459/7, 907 01 Myjava IČ DPH: SK2020189226

Projektant: IČO:
Moenia, s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Rozing, s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

24 756,96 
0,00

24 756,96

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

znížená 20,00% 24 756,96 4 951,39

Cena s DPH v EUR 29 708,35

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 0719

Stavba: Vybudovanie rekreačného altánu v obci Brestovec

Miesto: obec Brestovec

Objednávateľ: Obec Brestovec, Brestovec 273, 907 01 Brestovec 
Zhotoviteľ: STAS, s.r.o., Brezovská 459/7, 907 01 Myjava

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

10.02.2020

Moenia, s.r.o. 
Rozing, s.r.o.

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

1) Náklady z rozpočtov 24 756,96 29 708,35

01 Vlastná stavba 24 041,42 28 849,70
04 Elektroinštalácie 715,54 858,65

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Ostatné náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 756,96 29 708,35
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Stavba:
Vybudovan ie rekreačného altánu v  obci Brestovec 

Objekt:
01 - Vlastná stavba

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO: KS:
M iesto: obec Brestovec Dátum: 10.02.2020

Objednávateľ: IČO: 00309435
Obec Brestovec, B restovec 273, 907 01 Brestovec IČ DPH: DIČ :2021081425

Zhotoviteľ: IČO: 36298891
STAS, s.r.o., Brezovská 459/7, 907 01 M yjava IČ DPH: SK2020189226

Projektant: IČO:
Moenia, s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Rozing, s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
O sta tné náklady

Cena bez DPH

24 041,42 
0,00

24 041,42

dph základná 
znížená

Základ dane 
0,00 

24 041,42

Sadzba dane 
20 ,00%  
20 ,00%

Výška dane 
0,00 

4 808,28

Cena s DPH v EUR 28 849,70

Projektant Spracovateľ

Dátum  a podpis: Pečiatka Dátum  a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum  a podpis: Pečiatka Dátum  a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Vybudovan ie rekreačného altánu v  obci Brestovec
Objekt:

01 - Vlastná stavba
Miesto: obec Brestovec Dátum: 1G.G2.2G2G

O bjednávateľ: O bec Brestovec, B restovec 273, 907 01 Brestovec 
Zhotoviteľ: STAS, s.r.o., Brezovská 459/7, 907 01 M yjava

Projektant:
Spracovateľ:

Moenia, s.r.o. 
Rozing, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 24 041,42

HSV - Práce a dodávky HSV 9 854,54

1 - Zem né práce 2 076,81

2 - Zakladanie 3 630,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 547,52

9 - O sta tné konštrukcie a práce-búranie 669,16

99 - Presun hm ôt HSV 930,89

PSV - Práce a dodávky PSV 14 186,87

762 - Konštrukcie tesárske 9 227,48

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 4 525,56

783 - D okončovacie práce - nátery 433,84

OST - Ostatné 0,00

VP - Práce naviac 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

P rojektové práce 0,00

Sťažené podm ienky 0,00

V plyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kom ple tačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 041,42
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R O Z P O Č E T

Stavba:
Vybudovan ie rekreačného altánu v  obci Brestovec

Objekt:
01 - Vlastná stavba

Miesto: obec Brestovec

O bjednávateľ: O bec Brestovec, B restovec 273, 907 01 Brestovec
Zhotoviteľ: STAS, s.r.o., Brezovská 459/7, 907 01 M yjava

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

1G.G2.2G2G

Moenia, s.r.o. 
Rozing, s.r.o.

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

Náklady z rozpočtu 24 041,418

D HSV Práce a dodávky HSV 9 854,544

D 1 Zem né práce 2 076,807

1 K 121101002
Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na 
hromady do 50 m hr. nad 150 mm

m3 38,721 17,200 666,001

VV (9,95+3)*(11,95+3)*0,2 38,721
VV ornica Súčet 38,721

2 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 21,117 9,590 202,512
VV (9,95+0,12*2)*(11,95+0,12*2)*0,17 21,117
VV vykop_jamy Súčet 21,117

3 K 131211101
Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím

m3 5,395 31,000 167,245

VV "patky pod stlpy"
VV 0,75*0,75*0,83*8+1*1 *0,83*2 5,395
VV vykop_patky Súčet 5,395

4 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,818 24,660 44,832
VV (9,95+11,35+3,225+5,775)*0,3*0,2 1,818
VV vykop_ryhy Súčet 1,818

5 K 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 28,330 1,320 37,396

VV vykop_jamy+vykop_ryhy+vykop_patky 28,330

6 K 162701112
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m

m3 28,330 0,960 27,197

VV vykop_jamy+vykop_ryhy+vykop_patky 28,330
7 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 28,330 8,620 244,205

VV vykop_jamy+vykop_ryhy+vykop_patky 28,330

S K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 45,328 1,230 55,753

VV (vykop_jamy+vykop_ryhy+vykop_patky)*1,6 45,328
9 K 1S0402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 125,000 0,630 78,750

10 M 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 3,863 12,760 49,292
VV 125*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 3,863

11 K 1S1101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 15,590 0,430 6,704
VV (9,95+11,35+3,225+5,775)*0,3 9,090
VV 0,75*0,75*8+1*1*2 6,500
VV Súčet 15,590

12 K 1S1301105
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 
300 mm

m2 129,070 3,850 496,920

VV ornica/0,3 129,070

D 2 Zakladanie 3 630,172

13 K 271521111
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm

m3 18,290 28,630 523,643

VV 9,95*11,95*0,15 17,835
VV (9,95+11,35+3,225+5,775)*0,3*0,05 0,455
VV Súčet 18,290

14 K 273321312
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), 
tr.C 20/25

m3 14,393 96,800 1 393,242

VV 9,95*11,95*0,1 11,890
VV (9,95+11,35+3,225+5,775)*0,3*0,2 1,818
VV objem_doska_1 Medzisúčet 13,708
VV "rezerva 5%" objem_doska_1*0,05 0,685
VV zak_doska_1 Súčet 14,393

15 K 273351215 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 18,799 8,610 161,859
VV (9,95+0,12*2)*2*0,4 +(11,95+0,12*2)*2*0,4 17,904
VV plocha_dosky Medzisúčet 17,904
VV "rezerva 5%" plocha_dosky*0,05 0,895
VV deb_dosky Súčet 18,799
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 273351216 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 18,799 2,150 40,418

VV deb_dosky 18,799
17 K 273361821 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 t 0,360 1 387,060 499,342

VV "odhad 25kg/m3" zak_doska_1*0,025 0,360
VV Súčet 0,360

18 K 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,360 1 074,200 386,712
VV "odhad 25kg/m3" zak_doska_1*0,025 0,360
VV Súčet 0,360

19 K 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25 m3 5,935 105,300 624,956
VV 0,75*0,75*0,83*8+1*1 *0,83*2 5,395
VV objem_patiek Medzisúčet 5,395
VV "rezerva 10%" objem_patiek*0,10 0,540
VV Súčet 5,935

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 547,518

29 K 632921411
Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty 
MC-10

m2 111,440 22,860 2 547,518

VV "1.O1" 25,29 25,290
VV "1.02" 86,15 86,150
VV P1_P2 Súčet 111,440

D 9 O sta tné konštrukcie a práce-búranie 669,162

30 K 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou

m 43,800 5,430 237,834

VV (9,95+11,95)*2 43,800
VV Súčet 43,800

31 M 5921745000,1 Obrubník záhonový 1250/250/28 mm ks 36,354 3,680 133,783

VV 43,7999662183268*0,83 'Prepočítané koeficientom 
množstva

36,354

32 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 111,440 2,670 297,545
VV P1 P2 111,440
VV Súčet 111,440

D 99 Presun hm ôt HSV 930,885

33 K 998011002
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá 
konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

t 118,887 7,830 930,885

D PSV Práce a dodávky PSV 14 186,874

D 762 Konštrukcie tesárske 9 227,479

34 K 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120-224 cm2

m 216,300 9,750 2 108,925

VV "krokva-odhad poctu kroviev - 1ks/m" 6,0*(12/1+1)*2 156,000
VV "klieštiny" 10,05*6 60,300
VV Súčet 216,300

35 K 762332140
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 288-450 cm2

m 40,300 14,130 569,439

VV "stlp" 2,4*8 19,200
VV "vzpery" 1,42*5 7,100
VV "pasik" 3,5*4 14,000
VV Súčet 40,300

36 K 762332140,1
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy nad 450 cm2

m 45,000 15,010 675,450

VV "pomurnica" 12*2 24,000
VV "vaznica" 12 12,000
VV "stlp" 4,5*2 9,000
VV Súčet 45,000

37 M 6051573400
Pomúrnica, Väznica, Krokva, Stlp, Klieštiny, vzpery, 
pasik - Hranoly BO akosť I, impregnované

m3 8,922 226,570 2 021,458

VV "pomurnica" 12*2*0,2*0,28 1,344
VV "vaznica" 12*0,32*0,2 0,768

VV "krokva-odhad poctu kroviev - 1ks/m" 6,0*(12/1+1)*2*0,2*0,1 3,120

VV "stlp" 2,4*8*0,2*0,2 0,768
VV "stlp" 4,5*2*0,24*0,2 0,432
VV "klieštiny" 10,05*6*0,08*0,26 1,254
VV "vzpery" 1,42*5*0,24*0,16 0,273
VV "pasik" 3,5*4*0,24*0,16 0,538
VV Súčet 8,497
VV 8,497*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 8,922

38 K 762341032
Montáž debnenia štítových hrán z tatranského profilu 
pre všetky druhy striech

m2 72,605 11,250 816,806
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
"vonkajsia strana"
6*0,44+2,5*2,3+3,5*1,81+4,75*2,63/2*2+1,75*(2,63+1,81)/2* 
2
"vnutorna strana"
6*0,55+2,5*2,135+2,9*2+4,45*2,63/2*2+1,45*(2,63+2,9)/2*2 
Medzisúčet
"rezerva 5%" tatran_plocha*0,05 
Súčet

34,988

VV

VV
VV
VV

tatran_plocha

tatran

34,160

69,148
3,457

72,605
39 M 6119200017 Tatranský profil smrek hr.15 mm x B=96 mm I. trieda m2 83,496 8,580 716,396

40 K 762341201
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 
60°

m 460,000 1,920 883,200

VV
VV

"laty - odhad vzdialenosti 30cm" (5,75/0,3)*12*2 
Súčet

460.000
460.000

41 M 6051505100
Laty - Hranolček borovicový 1 s30-75 l200-375, 
impregnované

m3 0,725 193,600 140,360

VV
VV
VV

"laty - odhad vzdialenosti 30cm" (5,75/0,3)*12*2*0,03*0,05 
Súčet
0,69*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva

0,690
0,690
0,725

42 K 762341252 Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° m 144,000 1,960 282,240
VV
VV

"kontralaty-odhad poctu kroviev - 1ks/m" 6,0*(12/1)*2 
Súčet

144.000
144.000

43 M 6051506000
Kontralaty - Hranolček borovicový 1 s76-100 l400- 
650, impregnované

m3 0,378 193,600 73,181

VV

VV
VV

"kontralaty-odhad poctu kroviev - 1 ks/m"
6,0*(12/1)*2*0,05*0,05
Súčet
0,36*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva

0,360

0,360
0,378

44 K 762395000
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie 
krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., 
spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ,

m3 9,622 60,640 583,478

VV
VV

8,519+0,725+0,378
Súčet

9.622
9.622

45 K 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

t 6,772 52,650 356,546

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 4 525,559

54 K 765331105
Betónová krytina, jednoduchých striech, sklon od 22° 
do 35°

m2 146,160 21,080 3 081,053

VV
VV
VV
VV

plocha_strechy

S1

12*5,8*2
Medzisúčet
"rezerva 5%" plocha_strechy*0,05 
Súčet

139.200
139.200 

6,960
146,160

55 K 765331403
Hrebeň, s použitím vetracieho pásu, sklon od 22° do 
35°

m 12,000 8,940 107,280

VV
VV

12
Súčet

12,000
12,000

56 K 765331701 Štítová hrana z okrajových škridiel m 23,200 17,210 399,272
VV
VV

5,8*2*2
Súčet

23.200
23.200

57 K 765331743 Odkvapová hrana, pre profilovanú krytinu m 24,000 3,360 80,640
VV
VV

12*2
Súčet

24.000
24.000

59 K 765331805 Špeciálny bleskozvodný hrebenáč ks 4,000 14,750 59,000

60 K 765331823 Protisnehový komplet BRAMAC, dĺžka 3 m ks 8,000 17,290 138,320
VV
VV

(12*2)/3
Súčet

8,000
8,000

63 K 765901345
Strešná poistná hydroizolácia difúzna fólia od 22° do 
35°, na krokvy

m2 146,160 3,000 438,480

VV
VV

S1
Súčet

146.160
146.160

64 K 998765101
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch vysky do 6
m t 6,770 32,720 221,514

D 783 D okončovacie práce - nátery 433,836

68 K 783726300
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 
schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním

m2 177,076 2,450 433,836

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

nater_plocha

"pomurnica" (12*2-6)*(0,2+0,28)*2 
"vaznica" 12*(0,32+0,2)*2
"krokva-odhad poctu kroviev - 1ks/m" 6,0*20*(0,2+0,1)*2 
"stlp" 2,4*8*(0,2*4)
"stlp" 4,5*2*(0,24+0,2)*2
"klieštiny" (10,05*6-6,5*2-4*2)*(0,08+0,26)*2
"vzpery" (1,42*5)*(0,24+0,16)*2
"pasik" (3,5*4)*(0,24+0,16)*2
Medzisúčet
"rezerva 5%" nater_plocha*0,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 177,076

D OST Ostatné 0,000

70 K POZNAMKA_1

K správnemu naceneniu výkazu výmer je  potrebné 
naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je 
potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov 
tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely 
uviesť pod čiaru.

0,000 0,000 0,000

Poznám ka k  položke:
Výkaz vým er výberom  položiek, priloženým i výpočtam i má 
napom ôcť a urých liť dodávate ľovi správne nacen iť všetky práce  
podľa PD  ku kom ple tne j realizácií, sko laudovan í a užívate ľnosti 
stav. diela.
Práce a dodávky obsiahnuté v pro jektove j dokum entácii a 
neobsiahnuté vo výkaze vým er je  dodávate ľ pov inný položkovo  
rozšpecifikovať a nacen iť pod  čiaru, m imo ponukového rozpočtu  
pre objektívne rozhodovanie.
Zmeny, opravy VV a návrhy na m ožné zníženie stav. nákladov  
dodávate ľ nacení rovnako pod  čia ru a p riloží k  ponukovém u  
rozpočtu. Vým eny m ateriálov je  potrebné prekonzu ltovať s 
architektom  a investorom . P ri m ateriá loch uvedených všeobecne  
dodávate ľ špecifiku je konkré tny uvažovaný druh.
Dodávate ľ rozšpecifiku je pouzitie  VRN-ov: napr. označenie  
staveniska, čistenie kom unikacií, opatrenia pre  stav. v zimnom  
období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, 
vzorky, d ielenskú dokumentáciu, s taveb. výťah, žeriav v súčinnosti 
a položkam i pre  zv is lý  presun hm ôt vo všetkých výkazoch, 
vyčistenie všetkých dotknutých p lôch od  stavebného odpadu, a j ako

VP__________ Práce naviac_______________________ ^ ________  0,000
K 0,000

K 0,000

K 0,000

K 0,000

K 0,000
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Stavba:
Vybudovan ie rekreačného altánu v  obci Brestovec 

Objekt:
04 - Elektroinštalácie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO: KS:
M iesto: obec Brestovec Dátum: 10.02.2020

Objednávateľ: IČO: 00309435
Obec Brestovec, B restovec 273, 907 01 Brestovec IČ DPH: DIČ :2021081425

Zhotoviteľ: IČO: 36298891
STAS,s.r.o., Brezovská 459/7, 907 01 M yjava IČ DPH: SK2020189226

Projektant: IČO:
Moenia, s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Rozing, s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
O sta tné náklady

Cena bez DPH

715,54
0,00

715,54

dph základná 
znížená

Základ dane 
0,00 

715,54

Sadzba dane 
20,00%  
20,00%

Výška dane 
0,00 

143,11

Cena s DPH v EUR 858,65

Projektant Spracovateľ

Dátum  a podpis: Pečiatka Dátum  a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum  a podpis: Pečiatka Dátum  a podpis: Pečiatka
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R E K A P IT U L Á C IA  R O Z P O Č T U

Stavba:
Vybudovan ie rekreačného altánu v  obci Brestovec

Objekt:
04 - Elektroinštalácie

Miesto: obec Brestovec Dátum: 10.02.2020

O bjednávateľ: O bec Brestovec, B restovec 273, 9Q7 Q1 Brestovec 
Zhotoviteľ: STAS,s.r.o., Brezovská 459/7, 9Q7 Q1 M yjava

Projektant:
Spracovateľ:

Moenia, s.r.o. 
Rozing, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 715,54

D1 - Elektroinštalácie 715,54

VP - Práce naviac Q,QQQ

2) Ostatné náklady G,GG

GZS Q,QQ

P rojektové práce Q,QQ

Sťažené podm ienky Q,QQ

V plyv prostredia Q,QQ

Iné VRN Q,QQ

Kom ple tačná činnosť Q,QQ

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 715,54

Strana 1Q z 11



R O Z P O Č E T

Stavba:
Vybudovan ie rekreačného altánu v  obci Brestovec

Objekt:
04 - Elektroinštalácie

Miesto: obec Brestovec Dátum: 10.02.2020

O bjednávateľ: O bec Brestovec, B restovec 273, 9Q7 Q1 Brestovec Projektant: Moenia, s.r.o.
Zhotoviteľ: STAS, s.r.o., Brezovská 459/7, 9Q7 Q1 M yjava Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

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

Náklady z rozpočtu 715,54G

d D1__________Elektroinštalácie_____________________ ^ ________  715,54Q
1 K Pol591 elektroinštalačné práce kpl 1 ,QQQ 4Q6,S9Q 4Q6,S9Q

2 K Pol593 revízna správa bleskozvodu kpl 1 ,QQQ SQ,QQQ SQ,QQQ

3 K Pol41 vodič AlMgSi fí 8mm m 6,QQQ 5,73Q 34,3SQ

4 K Pol42 vodič FeZn fí 10mm m 7,QQQ 1,34Q 9,3SQ

5 K Pol43 vodič FeZn 30x4mm m 2,QQQ SS,5QQ 67,QQQ

6 K Pol44 podpera vedenia PV15 ks 14,QQQ 1,41Q 19,74Q

7 K Pol45 podpera vedenia PV17 ks 1S,QQQ 1,37Q 24,66Q

S K Pol46 ochranná trubka OT1,7 m 3,QQQ 4,43Q 1S,2QQ

9 K Pol47 držiak ochrannej trubky DOT ks 6,QQQ 1 ,Q2Q 6,12Q

1Q K Pol4S svorka spojovacia SS ks 12,QQQ Q,43Q 5,16Q

11 K Pol49 svorka na okopavý žľab SO ks 3,QQQ 1 ,Q1Q S,QSQ

12 K Pol5Q svorka skúšobná SZ ks 3,QQQ 1 ,Q6Q 3,1SQ

13 K Pol51 zachytávacia tyč JR1,5 AlMgSi ks 1 ,QQQ 16,92Q 16,92Q

14 K Pol52 držiak tyče DJ1 ks 2,QQQ 4,Q7Q S,14Q

15 K Pol53 svroka pripojovacia SJ01 ks 1 ,QQQ 1,23Q 1,23Q

16 K Pol54 hmoždinka KR14 ks 6,QQQ Q,2QQ 1,2QQ

17 K Pol55 svorka pripojovacia SR03 ks S,QQQ Q,73Q 5,S4Q

1S K Pol56 označenie zvodu 1 ks 1 ,QQQ 2,63Q 2,63Q

19 K Pol57 označenie zvodu 2 ks 1 ,QQQ 2,63Q 2,63Q

2Q K Pol5S označenie zvodu 3 ks 1 ,QQQ 2,63Q 2,63Q

21 K Pol59 ocharnná strieška OS01 ks 1 ,QQQ 1,49Q 1,49Q

VP__________ Práce naviac_______________________ ^ ________  Q,QQQ
K Q,QQQ

K Q,QQQ

K Q,QQQ

K Q,QQQ

K Q,QQQ
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