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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

na zákazku s nízkou hodnotou 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na : 

                                             

„Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu  v materskej škole 
Prešovská“ 

 
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Materská škola Prešovská 
Sídlo:  Prešovská  28  
PSČ :  821 08 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
IČO:   31786987 
Zastúpený:  
vo veciach zmluvných: Mgr. Iveta Brodzianská,  tel.: 0917346244 

e-mail: riaditelka.mspresovska@gmail.com 
 vo veciach technických: Ing. Jana Jurkovičová, tel.: 0908 797 128  

e-mail:  jana.jurkovicova@ruzinov.sk 
 

2) Typ zmluvy:  
      Druh zákazky: Stavebné práce 
      Zmluva o dielo. 
 
3) Miesto a termín dodania: 

3.1 Miesto dodania: 
Materská škola Prešovská 28, 821 08 Bratislava  
3.2 Termín dodania: 

04.05.2017-31.07.2017 

4) 4.1 Predmet zákazky: 
Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu v materskej škole Prešovská. 
Priestor bude slúžiť pre potreby materskej školy na rozšírenie  kapacity. Je prepojený s 
jestvujúcim zariadením priestorov materskej škôlky. V riešených priestoroch bude 
zriadená jedna trieda, vstup, šatňa, hygienické zázemie (wc a umyváreň) pre deti, 
hygienické zázemie pre učiteľky. Stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií. 
Nové priečky budú z ľahčených tvárnic. Nie sú žiadne novonavrhované stropné 
konštrukcie. (viď. príloha č. 3) 
        

5) Podmienky účasti – požadované doklady odbornej spôsobilosti: 
5.1. Osobné postavenie: 
Uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom, 
zákazky  predložením kópie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 
a kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho v zmysle zákona NR SR č. 
138/ 1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 
5.2. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil zoznam troch poskytnutých 
stavebných prác za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo podobného charakteru  ako 
je predmet zákazky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Predložený zoznam 
bude obsahovať aj stručný opis zákazky, meno a tel. číslo kontaktnej osoby zmluvného 
partnera/odberateľa.  
Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých 
požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
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6) Predpokladaná hodnota zákazky : 
Do 49 200,00 € bez DPH 
Hodnotiaci faktor bude konečná cena. 
 

7) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku nie je možné  rozdeliť.  
Uchádzač predloží ponuku na dodanie zákazky, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 „Návrh 
na plnenie kritérií“. 
Cena za predmet musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 
 

8) Variantné riešenie: 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 

9) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
V zmysle  bodu 3.2. 
  

10) Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky 
Obhliadku predmetnej budovy je nutné vykonať za účelom zistenia skutkového stavu 
a získania potrebných informácii, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie cenovej 
ponuky.  
Obhliadka k tejto výzve sa bude konať v termíne 19.04.2017 o 09:00 hod so zrazom pred 
vstupom do materskej školy Prešovská 28, 821 08 Bratislava. 
Účasť na obhliadke prosím nahláste vopred e-mailom na adresu  
jana.jurkovicova@ruzinov.sk alebo  0908 797 128 
Výdavky spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca. 
 

11) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Do 26.04.2017 do 09:00 hod. 
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 a s dokumentami požadovanými v bode 5 je potrebné 
doručiť poštou alebo osobne vedeniu školy v zalepenej obálke na adresu: Riaditeľka MŠ 
Mgr. Iveta Brodzianská,  Prešovská 28, 821 08 Bratislava 
Označenie obálky: „Cenová ponuka – „Stavebné úpravy existujúcich priestorov na 
triedu  v materskej škole Prešovská“  - NEOTVÁRAŤ“ 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka bude obsahovať celkovú cenu za predmet zákazky v EUR. Ak uchádzač 
nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke. 
 

12) Otváranie ponúk 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 26.04.2017 o 10:00 hod. v miestnosti č. B301 na 
adrese  Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava. 
Otváranie obálok s ponukami sa z dôvodu uskutočnenia elektronickej aukcie uskutoční 
bez prítomnosti uchádzačov. 
 

13) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov zriaďovateľa, formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej  
doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje. 
 

14) Elektronická aukcia: áno  
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači 
vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. 

 
15) Kritéria na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za dodanie celej zákazky v elektronickej aukcii. 
 
16) Ďalšie informácie: 

16.1. Po úplnom vyhodnotení ponúk bude zákazka pokračovať elektronickou aukciou. 

mailto:jana.jurkovicova@ruzinov.sk
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16.2 Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní (súčasťou bude predložený postup 
elektronickej aukcie) všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky verejného obstarávateľa 
na predmet zákazky a ktorých ponuky boli vyhodnotené. 
16.3. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Zmluvu uzatvorí verejný obstarávateľ s uchádzačom, ktorý ponúkne v elektronickej aukcii 
najnižšiu cenu.  
16.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať neprimerane nízku cenu  a osloví  
ďalších uchádzačov v poradí. 
16.5. Lehota viazanosti je do 30.04.2017. 

17) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

-ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym     
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 

- ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky. 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
 
 
Prílohy: 

1) Návrh na plnenie kritérií 

2) Návrh zmluvy o dielo 

3) PD – Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu  v materskej škole 
vypracovaná: Ing. arch. Ľuba Pavnicová, Vazovova 11,  
811 07 Bratislava, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov,                                        
0890 AA 
4) Zadanie 
 

 

 

   

                                                                                                                   

   Mgr. Iveta Brodzianská 

riaditeľka MŠ 
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Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 
              

Verejný obstarávateľ: Materská škola Prešovská 
    Prešovská  28  
    821 08 Bratislava 

 

Názov predmetu zákazky:  
„Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu  v materskej škole Prešovská“ 

 
 
 
 
 
Obchodné meno uchádzača: ............................................................ 
 
 
adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................ 
 
meno a priezvisko zodpovednej osoby:  ............................................. 
e-mailová adresa :                        ............................................. 
telefonický kontakt:                                      ............................................. 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
Celková cena za zhotovenie diela- uskutočnenie stavebných prác  

 Cena bez 
DPH 

DPH Cena s DPH 

      Realizácia  x x x 

cena za zhotovenie diela: Stavebné úpravy 
existujúcich priestorov na triedu  
v materskej škole Prešovská  

   

Príloha: Vyplnené zadanie  
Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke. 

 
 
 
V ................................., dňa............... 

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

Podpis štatutárneho zástupcu,  pečiatka 
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Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo  
ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov v súlade so zákonom  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 

Čl. I  

 Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  
Názov:   Materská škola Prešovská 
Sídlo:   Prešovská  28  
PSČ :   821 08 Bratislava 
Mesto/obec:  Bratislava 
IČO:    31786987 
Zastúpený:  
vo veciach zmluvných: Mgr. Iveta Brodzianská,  tel.: 0917346244 

e-mail: riaditelka.mspresovska@gmail.com 
vo veciach technických: Ing. Jana Jurkovičová, tel.: 0908 797 128  

e-mail:  jana.jurkovicova@ruzinov.sk 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 

Zhotoviteľ:        
Názov:    .  
Sídlo:      
PSČ:     
Mesto/obec.    
IČO:     
DIČ:      
Bankové spojenie:           
IBAN:        
BIC swift kód:           

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu............., v odd............, vl. č:  .......... 
Zastúpený:    
     
   
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len “zmluvné strany“)  

  
Podkladmi k uzavretiu tejto zmluvy sú: 
Projektová dokumentácia – Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu v materskej 
škole, spracovaná Ing. Arch. Ľuba Pavnicová, Vazovova 11, 811 07 Bratislava, IČO:34399950, 
dátum 10/2016 
Položková cenová ponuka je uvedená v prílohe číslo 1, Časový harmonogram - postup 
a náväznosť prác je uvedený v prílohe č. 2, Výpis z obchodného registra zhotoviteľa je uvedený 
v prílohe č. 3,  Stavebné povolenie ............. Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu  
v materskej škole Prešovská zo dňa xx.xx.2017 je uvedený v prílohe č. 4, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
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Poverený zástupca objednávateľa je pani riaditeľka Mgr. Iveta Brodzianská 
Zodpovednou, poverenou osobou objednávateľa vo veciach technických je..............(stavebný 
dozor) 
Zodpovednou, poverenou osobou zhotoviteľa je ..................... (stavbyvedúci) 

 

Čl. II  
Predmet a miesto zmluvy o dielo 
1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Stavebné úpravy existujúcich priestorov na 

triedu  v materskej škole Prešovská,  podľa projektovej dokumentácie – Stavebné úpravy 
existujúcich priestorov na triedu v materskej škole, v stupni – realizačný projekt,, spracovaná 
Ing. Arch. Ľuba Pavnicová, Vazovova 11, 811 07 Bratislava, IČO:34399950, dátum 10/2016 
 
Prestavba priestoru bývalého bytu na priestor  pre potreby materskej školy za účelom 
rozšírenia  kapacity. Priestor je prepojený s jestvujúcim zariadením materskej školy. V 
riešených priestoroch bude zriadená jedna trieda, nové hygienické zázemie pre deti a 
personál. Úžitková plocha nových priestorov je 115,47m2, obostavaný priestor je 350 m3   

    Odvoz odpadu na skládku. 

 
2. Miestom plnenia podľa tejto Zmluvy je objekt materskej školy na Prešovskej ul. č. 28 

v Bratislave, súp. č. II. 335 na parc. č. 10951/3 kat. úz. Nivy, v priestore bývalého bytu 
naľavo od hlavného vstupu. Je zapísaný na liste vlastníctva č.4459 okres: Bratislava II, obec: 
BA-m.č. Ružinov, k. ú. Ružinov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov, v správe 
Materskej školy Prešovská 28, Bratislava 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa Dielo uvedené v odseku 1 tohto článku 
Zmluvy podľa priloženej cenovej ponuky uvedenej v prílohe č. 1 tejto Zmluvy o dielo. 

 

Čl. III 

Lehoty plnenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa Dielo špecifikované v článku II tejto 
Zmluvy do xx.xx.2017 

a) deň prevzatia staveniska:     xx.xx.2017 

 b) deň začatia realizácie Diela:    xx.xx.2017 

 c) deň ukončenia realizácie Diela: najneskôr do   xx.xx.2017 

 

Čl. IV 

Cena diela 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za Dielo riadne vykonané podľa podmienok stanovených touto 
Zmluvou a súvisiacimi právnymi predpismi zaplatí cenu stanovenú v odseku 2 tohto článku 
Zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena Diela špecifikovaného v článku II tejto Zmluvy je 
stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa cenovej ponuky 
v elektronickej aukcii zo dňa  xx.xx.2017 nasledovne:  

 cena  bez DPH   .......... EUR 
 DPH 20 %    .......... EUR 
 celková cena vrátane DPH           ......... EUR  

      (ďalej len „Celková cena diela“)  

3. Celková cena diela je cenou pevnou, pričom k jej zmene môže dôjsť výlučne v prípade 
zákonných zmien v oblastí daní, a to hlavne dane z pridanej hodnoty.  

4. V Celkovej cene diela sú započítané náklady na všetky práce, dodávky a poplatky potrebné 
na realizáciu Diela podľa článku  II tejto Zmluvy, vrátane poplatkov za skládku odpadu, 
nákladov na zabezpečenie staveniska a pod. 



   

 

  

 

3 

  
Čl. V 

Platobné podmienky 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela k úhrade bude stanovená na základe „Súpis 

skutočne vykonaných prác a dodávok“ príslušných vzájomne odsúhlasených a skutočne 
zrealizovaných množstiev vykonaných prác potvrdených povereným zástupcom 
objednávateľa na stavbe. K celkovej cene diela bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej 
hodnoty podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty v čase zdaniteľného plnenia.. 

2. Cena určená v zmluve sa môže meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, a 
to pri písomnej požiadavke objednávateľa v stavebnom denníku.  

3. Cena za dielo podľa tejto zmluvy bude uhradená objednávateľom zhotoviteľovi na základe 
faktúry zhotoviteľa, ktorú vystaví zhotoviteľ na základe súpisu riadne vykonaných prác 
a dodávok potvrdených povereným zamestnancom objednávateľa v lehote do 15 dní odo 
dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednávateľom.  

4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi takto vystavenú faktúru v lehote jej splatnosti t.j. do 30 
dní odo dňa jej prevzatia objednávateľom.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z predloženej faktúry zádržnú časť 
platby vo výške 10% z  ceny diela vo faktúre uvedenej (DPH sa však uhradí v plnej výške)  
do obdržania objednávateľom vystaveného písomného potvrdenia o odstránení všetkých vád 
a nedorobkov diela. Vo faktúre musí zhotoviteľ 10%-né zádržné vyčísliť osobitne a  musí 
uviesť, že zádržné je splatné po potvrdení odstránenia vád a nedorobkov celého diela. 
Zádržné uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi do 30 dní po písomnom potvrdení odstránenia 
všetkých vád a nedorobkov vyplývajúcich z preberacieho konania.  

6. V prípade, že faktúra alebo jej príloha nebude obsahovať náležitosti platného daňového 
dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa 
preruší plynutie doby splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. Faktúry budú objednávateľovi doručované osobne alebo 
doporučene poštou.  

7. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný 
a odsúhlasený poverenou osobou objednávateľa.  

8. Zhotoviteľ nežiada preddavok na plnenie predmetu Zmluvy o dielo. 

 

Čl. VI  

  Podmienky zhotovovania diela 
1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi  stavenisko v lehote podľa čl. III písm. a) tejto Zmluvy.  
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví Dielo podľa čl. II tejto Zmluvy v 

rozsahu a obsahu cenovej ponuky zo dňa xx.xx.2017, v zhode s platnými STN a STN EN, 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s riadnou realizáciou Diela 
a podľa ustanovení tejto Zmluvy o dielo.     

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a 
nebezpečenstvo – dodržiavať podmienky stanovené vyhl. č. 100/2015 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z a, Zákon č. 118/2015 Z. z. 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4. Zhotoviteľ môže stavbu zhotoviť ešte pred dohodnutou dobou. Objednávateľ je povinný za 
podmienok uvedených v Zmluve  vykonanú stavbu prevziať. 

5. Prechod vlastníctva k zhotovovanému dielu nastáva postupne a to v momente zabudovania 
materiálu, zariadenia alebo inej dohodnutej časti diela vrátane vloženej práce zhotoviteľa 
stavby a jeho zaplatenia objednávateľom na základe dohodnutých platobných podmienok 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/84127/1/ASPI%253A/147/2013%20Z.z.
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/84127/1/ASPI%253A/46/2014%20Z.z.
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6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo po kvalitatívno-technickom vyskúšaní diela 
preukazujúcom parametre diela predpísané  príslušnými STN. 

7.  Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až                    
do protokolárneho prevzatia objednávateľom. Do denníka bude zapisovať všetky 
skutočnosti, rozhodujúce pre zhotovenie diela. 

8. Zhotoviteľ ochráni zabudované výrobky tak, aby sa predišlo a zabránilo ich poškodeniu. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za statiku konštrukcií a ukotvenia všetkých zabudovaných výrobkov. 

10. Súčasťou plnenia predmetu Diela podľa tejto Zmluvy sú aj vyhlásenia o zhode, certifikáty 
od použitých materiálov, doklady o uložení stavebného odpadu na regulovanú skládku, 
 kópie stavebných denníkov a ostatné predpísané skúšky kvality potrebné k prevzatiu 
zhotoveného Diela, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr pri 
podpise Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať všetky 
doklady potrebné ku prevzatiu stavby. 

11. Pri zhotovovaní stavby postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s návrhom riešenia a ďal-
šími podkladmi uvedenými v tejto Zmluve. Je pritom povinný riadiť sa pokynmi 
objednávateľa, ktoré sú  výslovne uvedené v tejto zmluve, alebo budú zodpovednou 
osobou objednávateľa uvedené do stavebného denníka.  

12. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného  denníka a   k zápisom sa vyjadrovať 
do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí pre 
zhotoviteľa.  

13. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor na zariadenie staveniska a miesta odberu 
elektrickej energie a vody.  

14. Objednávateľ je oprávnený  vykonať alebo odsúhlasiť zmeny. Zhotoviteľ je viazaný takto 
vykonanou zmenou.  Pritom môže ísť o dva druhy zmien: 

- Zmeny, ktoré ovplyvnia termín dokončenia, prípadne kvalitu dokončeného diela. V takom  
prípade je nutné dohodnúť tieto termínové zmeny v písomnom dodatku k tejto zmluve 
podpísanom štatutárnymi zástupcami. 

- Zmeny, ktoré neovplyvnia cenu ani termín dokončenia a kvalitu dokončeného diela. 
15. Zhotoviteľ pred nástupom na pracovisko zabezpečí a zdokumentuje: 
- označenie svojich pracovníkov  
- vykonanie školenia BOZP a PO 
- vykonanie oboznámenia s postupom prác vo väzbe na iné práce 
- prerokovanie a schválenie harmonogramu  
- zavedenie stavebného alebo montážneho denníka 
- prerokovanie udržiavania poriadku a likvidácie odpadov 
16. Objednávateľ má právo zastaviť, respektíve prerušiť práce, ak zhotoviteľ bude vykonávať 

práce zjavne vadné, alebo v rozpore s návrhom riešenia sanácie alebo platnými normami. 
17. Zhotoviteľ stavby je zodpovedný za plnenie dodávok svojich subdodávateľov, ale aj za 

prípadné škody, ktoré spôsobili na zhotovovanom diele. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné 
náklady zariadenie staveniska. 

18. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných pracovníkov a v 
deň zahájenia prác na vykonanie diela vykoná vstupné školenie o bezpečnosti a ochrane 
zdravia a požiarnej ochrane.   

19. Objednávateľ môže organizovať kontrolné porady stavby. 
20. Objednávateľ bude kontrolovať kvalitu a postup prác, v prípade potreby  záznamom do 

stavebného denníka uviesť rozpor s požadovanou kvalitou alebo neplnením postupových 
termínov a stanoviť náhradný termín na odstránenie rozporov resp. stanoviť spôsob a 
termín ich odstránenia a to dôsledne vyžadovať. 

21. Zhotoviteľ na kontrolných poradách stavby zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu. 
22. Zhotoviteľ sa zúčastní prevádzkových skúšok a odovzdania stavby. 
23. Zhotoviteľ bude hlučné práce vykonávať v čase, aby sa nenarušil výchovný proces 

materskej školy. 
24. Objednávateľ a zhotoviteľ budú dbať na  BOZP pri prácach na predmete tejto Zmluvy 

a zabezpečia ochranu žiakov  materskej školy. 
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Čl. VII 

Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť najneskôr 3 dni vopred kedy bude dielo pripravené 
na odovzdanie. 

2. Prevzatie prebieha miestnym zisťovaním a prípadné zistené vady budú písomne zaproto-
kolované oboma stranami s uvedením termínu na ich odstránenie. 

3. V prípade zistenia závažných vád brániacich užívaniu diela, objednávateľ nie je povinný 
prevziať dielo a zhotoviteľ je po dobu odstránenia týchto vád v omeškaní so splnením 
svojej povinnosti podľa tejto zmluvy. 

4. Ak sú vady neodstrániteľné môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zľavu z ceny 
prác, ktorá bude zaprotokolovaná v preberacom protokole. 

5. Ak sú vady malého rozsahu je možné práce prevziať, je však potrebné do preberacieho 
protokolu uviesť všetky vady a nedorobky a stanoviť zodpovedajúcu lehotu na ich 
odstránenie. 

6. K prevzatiu stavby objednávateľom je zhotoviteľ povinný pripraviť všetky potrebné doklady 
v zmysle stavebného zákona: 

a) stavebný denník, 

b) doklady o likvidácii odpadov zo stavbenej činnosti, evidenčné listy odpadov podľa druhu 
odpadu,  

c) doklady vydané podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

d)  atesty od výrobcov, certifikáty, skúšky materiálov,  
e)  revízne správy, záručné listy. 

 Objednávateľ bez týchto dokladov neprevezme zhotoviteľovi zmluvné práce. 

7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne 
skontrolovať, prevziať a užívať.  

8. Dielo má vady, ak 
- nie je dodané v požadovanej kvalite, 
- vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
- sú vady v dokladoch nutných na užívanie  

9. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu 
diela , dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a 
termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 
Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s 
odovzdaním diela. 

10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si navzájom poskytnú všetku potrebnú súčinnosť, ktorú od 
nich možno rozumne a spravodlivo požadovať tak, aby predmet tejto Zmluvy bol riadne 
a včas splnený.  

 

Čl. VIII 

Záruka a zodpovednosť za vady 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou a zaväzuje 

sa, že Dielo  bude zhotovené v kvalite zodpovedajúcej kvalitatívnym podmienkam, ktoré sú 
stanovené v príslušných technických normách vzťahujúcich sa na vykonanie Diela ako 
celku. Ak má pri odovzdaní zhotovené Dielo zjavné vady alebo nedorobky, objednávateľ nie 
je povinný ho prevziať. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zjavné vady a nedorobky podľa 
predchádzajúcej vety do 5 dní odo dňa ich zistenia, inak sa dostáva do omeškania 
a objednávateľ je oprávnený uplatniť voči nemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty tejto 
Zmluvy.  

2. Za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto 
záruky, pričom záručná doba na riadne zhotovené Dielo podľa tejto Zmluvy je 60 mesiacov 
odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez závad oboma stranami 
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Zmluvy s výnimkou tých materiálov, u ktorých ich výrobcovia poskytujú kratšiu záručnú 
dobu. V týchto prípadoch je záručná doba stanovená výrobcom a začína plynúť dňom 
podpisu  Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez závad obomi stranami Zmluvy.  

3. Reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa ihneď po zistení vady, 
a to písomnou formou aj s popisom vady. 

4. Vady zhotoveného Diela, ktoré sa vyskytnú počas plynutia záručnej doby, sa zhotoviteľ 
zaväzuje odstraňovať  do desiatich (10) dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie od 
objednávateľa.V prípade nevyhovujúcich klimatických podmienok je možne na základe 
dohody s objednávateľom stanoviť predĺženie doby na odstránenie reklamácie diela. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých titulom zodpovednosti za vady, ktoré nie sú 
výslovne upravené touto Zmluvou, sa spravujú ustanoveniami § 560 až § 565 Obchodného 
zákonníka. 

 

Čl. IX  

Zmluvné pokuty 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie podmienok uvedených v tejto Zmluve o dielo bude 

sankcionované nasledovne: 

a) v prípade nedodržania termínu zhotoviteľa na prevzatie staveniska a nedodržania 
termínu začatia realizácie Diela v lehotách uvedených v článku III. tejto  Zmluvy  vznikne 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- € za každý, aj začatý 
deň omeškania začatia diela; 

b) v prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy 
v lehotách uvedených v článku III tejto Zmluvy  vznikne objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z Celkovej ceny diela za každý, aj začatý 
deň omeškania, a to za každý prípad takéhoto omeškania zvlášť; 

c) v prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry má 
zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj 
začatý deň omeškania; 

d) v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky 
zhotoveného Diela v lehotách podľa tejto Zmluvy o dielo, vznikne objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- € za každý, aj začatý deň a každý prípad 
takéhoto omeškania zvlášť; 

e) v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád počas plynutia 
záručnej doby, vznikne objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
50,- € za každý, aj začatý deň a každý prípad takéhoto omeškania zvlášť; 

f) v prípade porušenia iných povinností zhotoviteľa, ako sú uvedené v písm. a) až c) 
tohto ustanovenia, stanovených touto Zmluvou, vznikne objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- € za každý jednotlivý prípad porušenia zvlášť.   

2. Zaplatením zmluvných pokút uvedených v odseku 1 tohto článku nie sú práva 
objednávateľa na náhradu škody nijako dotknuté. 

 

Čl. X 

Zánik zmluvy 
1. V prípade ukončenia  zmluvy zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr však do 4 pracovných dní  

stavenisko vyprace. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý i začatý deň omeškania 
s vyprataním staveniska. 

2. Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa ( najdlhšie 7 dní ) zabezpečovať 
na vlastné náklady všetky ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne 
opatrenia. Zhotoviteľ je preto plne zodpovedný za všetky škody vzniknuté z dôvodu 
neplnenia tohto ustanovenia.  

3. Zhotoviteľ je oprávnený zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy alebo opustiť stavenisko 
len na základe rozhodnutia objednávateľa, v opačnom prípade znáša všetky následky a 
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škody tým spôsobené, nakoľko v týchto prípadoch ide zo strany zhotoviteľa o podstatné  
porušenie zmluvných podmienok.  

3.1. Záväzkový vzťah založený touto zmluvou možno predčasne skončiť týmito spôsobmi: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy. 

3.2. Objednávateľ je oprávnený okrem zákonných dôvodov odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak: 

a) zhotoviteľ vykonáva dielo spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu, že dielo 
nebude riadne a včas vykonané, 

b) zhotoviteľ je dlhšie ako 30 dní v omeškaní s vykonaním diela, zhotoviteľ je dlhšie 
ako 15 dní v omeškaní s odstránením reklamovanej vady diela. 

5. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi 
preukázateľné, nevyhnutné náklady na zhotovenie diela, ktoré mu v súvislosti s realizáciou 
diela vznikli, a to ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy. 

6. Pri odstúpení od zmluvy sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodnú na prevzatí dovtedy 
vykonaných prác a dodávok. Preukázateľne vykonané práce a dodávky sa zúčtujú v súlade 
s dohodnutými vzájomne odsúhlasenými jednotkovými cenami. 

7. Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej zmluvnej strane doporučeným 
listom s tým, že účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej 
strane. 

8. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru o preukázateľne vykonaných prácach a dodávkach 
zrealizovaných ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach doporučeným 
listom v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. 

9. V prípade prerušenia alebo pozastavenia zhotovovania diela z dôvodov na strane 
objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený predĺžiť termín ukončenia realizácie diela o dobu ich 
prerušenia alebo pozastavenia. 

 

Čl. XI 

Osobitné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa, 
pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a 
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to 
oprávnenými osobami investora a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

3. Dodávateľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie 
predmetu zákazky v zmysle §7b časť 6 zákona č. 82/2005 Z.z. v nevyhnutnom rozsahu 
predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom ktorých 
dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené 
fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre 
neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). 

4. Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda vždy, 
keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Za dodržiavanie Zákona č. 
82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení účinnom od 18.6.2016 
pri plnení predmetu zákazky je v plnom rozsahu zodpovedá Dodávateľ. Nedodržanie tejto 
požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

5. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky resp. osobitnej požiadavky na plnenie zo strany 
Dodávateľa bude Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, 
Zmluvy. 
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Čl. XII 

Záverečné  ustanovenia 
1. Zmluvné strany zodpovedajú za škodu, ktorú porušením ustanovení tejto Zmluvy o dielo, ako 

aj porušením ustanovení dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov druhej 
zmluvnej strane spôsobili, v plnom rozsahu.  

2. Akékoľvek dohody pozmeňujúce alebo doplňujúce túto Zmluvu o dielo zaväzujú zmluvné 
strany len vtedy, ak budú potvrdené písomným dodatkom k tejto Zmluve o dielo 
podpísaným štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán. 

3. Zmluvné vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou o dielo sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. 

4. Táto Zmluva o dielo je vyhotovená v troch (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
dva  (2) rovnopis dostane zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy dostane objednávateľ. 

5. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa 
v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov) a § 5a zákona o slobode informácií (zákon č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov). 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, jej obsahu a jej forme porozumeli a nemajú 
proti nej žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

1. Položková cenová ponuka 
2. Časový harmonogram - postup a náväznosť prác  
3. Výpis z obchodného registra zhotoviteľa 
4. BOZP a POV 

V Bratislave dňa:    xx.xx.2017 

 

V Bratislave, dňa:      V Bratislave, dňa: 

 

Objednávateľ :       Zhotoviteľ : 



ING. ARCH. ĽUBA PAVNICOVÁ, VAZOVOVA 11, 811 07 BRATISLAVA 1 
tel: 0905 213 085, mail: luba.pavnicova@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu v materskej škole 

 Prešovská 28 
Bratislava 
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A. ÚVODNÉ ÚDAJE 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: 
 
Akcia: Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu v materskej škole 
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Vazovova 11, 811 07 Bratislava  

 
 
 

 

B. SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 

 
 

1. CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO PRIESTORU: 

 
Objekt materskej školy sa nachádza na ulici Prešovská 28, 821 08 Bratislava. Bol postavený v cca 1960 roku. 

Objekt je postavený ako dvojpodlažný, čiastočne podpivničený konštrukčný dvojtrakt. Prízemie má na oboch 
koncoch dvojtraktu kolmé jednotraktové krídla. Konštrukčný dvojtrakt má modul 6,0 x 6,0 m vo vonkajšom líci 
a dĺžku 30,3m. Kolmé krídla majú modul 6,3 m vo vonkajšom líci a dĺžku 21,3 m. Konštrukčná výška podlaží je 
3,5 m. Suterén v mieste schodiska je v module 6,0 m s dĺžkou 15,0 m s konštrukčnou výškou 2,4 m. Strecha  
hlavného objektu je valbová, strecha riešeného krídla plochá, riešená ako plochá terasa. 

Statický posudok je zameraný na trhliny v murovaných konštrukciách lavom kolmom jednokrídlovom trakte. 

Zaistenie vody a energií počas doby výstavby: Elektrická energia z jestvujúceho rozvádzača, voda 
z jestvujúcej prípojky.  

 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A STAVEBNÉHO POZEMKU: 
 

a) Poloha v obci: 
Areál sa nachádza v zástavbe bytových domov, v  miestnej časti Bratislava – Ružinov. 
Prístup na parcelu je cez jestvujúce verejné dopravné prepojenia. Pozemok je oplotený.  

b) Údaje o súlade s územným plánom: stavba je v súlade s ÚP  
c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika: Geologický prieskum sa nevykonal, základy 

sú do nezámrznej hĺbky. 
Radónové riziko: Merania radónu sa nevykonali. 

d) Poloha voči záplavovému územiu: Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 
e) Dotknuté ochranné pásma, chránené časti územia, kultúrne pamiatky: 

Nie sú. 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE: 
 

STRUČNÝ OPIS STAVBY: 
a) Účel užívania stavby: materská škola 
b) Trvalá, alebo dočasná stavba: stavba trvalá. 
c) Novostavba, alebo zmena dokončenej stavby: zmena dokončenej stavby. 
d) Etapizácia výstavby: Jedna etapa. 
 
PREHĹAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
-  snímka z katastrálnej mapy 
-  špecifikácia požiadaviek vypracovaná žiadateľom 
-  vizuálna obhliadka školy 
-  časť pôvodnej dokumentácie  
 



POŽIADAVKA NA URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE S UVEDENÍM 
NAVRHOVANÝCH KAPACÍT 
 

a) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného riešenia:  Materská škola potrebuje vybudovať ďalšiu 
triedu včítane potrebného hygienického a prevádzkového zázemia. Navrhujeme prestavať prietory býlého 
bytu zamestnanca a v tomto priestore vytvoriť novú triedu s potrebným hygienickým a prevádzkovým 
zázemím. Vo všetkých priestoroch okrem hygienických bude na zem položené PVC. V hygienických 
priestioroch navrhujeme protišmykovú dlažbu. 
Nová trieda rovnako jako aj zázemie je projektovaná pre 18 + 3 detí. Nová trieda bude komplet vybavená 

všetkým potrebným novým zariadením. 
Z dôvodu rozšírenia personálu je potrebné prerobiť aj priestory pre personál. Navrhujeme prezliekáreň – 
šatňu pre personál.   

 

b) Základné údaje o kapacite stavby: 
Počet nových miestností po prestavbe  7 
Úžitková plocha nových priestorov:  115,47 m2  
Obostavaný priestor:    cca 350 m3 
Svetlá výška:    3 m 
Súvisiace plochy, prípojky, rozvody: 

Prípojka a rozvody vody   sú, budú vybudované nové rozvody pre novú hygienu 
Prípojka a rozvody kanalizácie   sú, budú vybudované nové rozvody pre novú hygienu 
Prípojka a rozody elektro   sú, budú vybudované nové rozvody v nových priestoroch 
Prípojka a rozvody plynu   nemenia sa 

 
3. NÁVRH RIEŠENÍ PRE UŽÍVANIE STAVBY OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A 
ORIENTÁCIE: 

 

    Pre projektovanie, investora, užívateľa a dodávateľa sú záväzné bezpečnostné a hygienické smernice 
a predpisy.  Najmä vyhláška 374 Zb. Z roku 1990. Z toho vyplýva ich neoddeliteľnosť od projektovej a realizačnej 
fázy ako aj užívania objektu. Zároveň sú úpravy navrhnuté v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. Na materské školy sa vzťahujú ustanovenia v § 28 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 245/2008 Z. z.“). 
 
Pre bezpečnosť a ochranu zdravia sú zabezpečené : 
- predpísané svetlé výšky, šírky manipulačných a komunikačných priestorov 
- povrch podláh bezpečný na chôdzu, ostatné vlastnosti podľa druhu prevádzky 
- dostatočné osvetlenie priestorov a komunikácií 
- dvere druh, otváranie aj  v zmysle bezpečnostných predpisov 
Pri realizácií jednotlivých stavebných prác je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, ktoré sú uvedené v 
technických normách. 

Súčasťou projektovej dokumentácie je aj projekt požiarnej ochrany, projekt EPS a projekt zariadení na odvod 
tepla a splodín horenia. 
 
4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
4.1 EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE, BÚRACIE PRÁCE 

Potrebné búracie práce sú vyznačené v projektovej dokumentácii, časť Architektonicko – stavebné riešenie. 
V niektorých miestnostiach je z dôvodu sadnutia stavby potrebné vybúrať komolet podlahové vrstvy. Následne 
urobiť tlakové skúšky vody a kanalizácie. Je pravdepodobné, že pod touto časťou budovy sú poškodené ležaté 
rozvody vody a kanalizácie a podmývajú základy.  

Odstrániť pôvodný dažďový zvod včítane čistiacej tvarovky a zaústenia do terénu. 
 
4.2 NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE 
 
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE, PRIEČKY 

 Nové priečky budú z ľahčených tvárnic, napr. YTONG, hr. 150 mm.  
Poškodené časti kanalizácie a vodovodu pod budovou je po prevedení výkopu a búrania podlahy 

nevyhnutné vymeniť. Po ich uložení ich treba zasypať štrkom. Následne položiť do výkopu štrkové lôžko, zhutniť 
ho. Naň položiť vrstvu armovaného betónu, hydroizoláciu. Hydroizoláciu preložiť cez pôvodnú v šírke min. 500 
mm a privariť Vytiahnuť na obvodové murivo s presahom min 0,5 m a ochráneniť proti poškodeniu. Na 
hydroizoláciu styrodur, betónovú zálievku a nášľapné vrstvy. 
V miestach sadnutia previesť injektáž základov. Po celom obvode zatepliť základy do hĺbky 600 mm. 
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE, PODHĽADY 

 Stropné konštrukcie: Nie sú žiadne novanavrhované. 
 
 



PODLAHY, HYDROIZOLÁCIE 

Podlaha má ako nášľapnú vrstvu linoleum, alebo protišmykovú keramickú dlažbu. Skladba podláh je 
uvedená v projekte vo výkresoch.  

VETRANIE  

 Vetranie je riešené oknami. 
VÝPLNE OTVOROV 

Nové dvere budú typové, biele.  
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Pôvodné poškodené časti starých omietok v riešených miestnostiach budú vyspravené, všetky uvoľnené 
časti obiť, praskliny ošetriť pružným tmelom a páskami, omietky lokálne nahradené novými, nové konštrukcie 
budú komplet vyomietané. Maľba omietky bude biela. Rovnako budú lokálne upravené aj časti exteriérových 
omietok. 
KANALIZÁCIA 

 Nové hygienické zariadenia budú napojené na nové rozvody splaškovej kanalizácie.  
VODOVOD 

 Nové hygienické zariadenia budú napojené na nové rozvody vodovodu.  
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 

Z plochej strechy -  terasy nad triedou je jestvujúci dažďový zvod., ktorý je potrebné kompletne vymeniť 
za nový. Treba opraviť aj zatekanie zo strechy.  

Terasu by bolo možné zastavať a získať tak ďalšie priestory. 
ELEKTROINŠTALÁCIA 

 Nové rozvody sa napájajú z jestvujúcej rozvodnice. Pozri projekt elektro. 
VYKUROVANIE 

 V nových priestoroch budú osadené nové teplovodné radiátory, napojené na jestvujúce rozvody 
centrálneho rozvodu tepla v budove. Pozri projekt vykurovania. 
OHREV TÚV – nové priestory a zariadenia budú napojené na jestvujúce rozvody TUV. Pozri projekt ZTI.  

 

5. POPIS VPLYVU STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU ZVLÁŠTNYCH ZÁUJMOV: 
 

Navrhovaná prestavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie – nebude produkovať žiadne 
škodliviny. Vykurovanie je  riešené pripojením na jestvujúce rozvody. Odvod dažďových vôd je zaistený. Stavba 
bude realizovaná v súlade s technickými požiadavkami na stavby a s projektovou dokumentáciou overenou 
stavebným úradom. 

Odstraňovanie odpadu zo stavby zaistí dodávateľ stavby odvozom na skládku v súlade s vyhláškou obce. 
S odpadmi bude nakladané v súlade s platnou legislatívou. 

 

6. ZÁSADY ZAISTENIA POŽIARNEJ OCHRANY STAVBY: 
 

Projekt požiarnej ochrany e súčasťou projektovej dokumentácie.  
 

7. CIVILNÁ OCHRANA: 
 

a) Opatrenia vyplývajúce z požiadaviek civilnej ochrany na využitie stavieb na ochranu obyvateľstva: Civilná 
ochrana detí a personálu bude zaistená na základe havarijného plánu miestnej časti Bratislava – Ružinov. 

b) Riešenie zásad prevencie závažných havárií: nerieši sa v tomto projekte.  
c) Zóny havarijného plánovania: nerieši sa v tomto projekte. 
 

8. ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIA: 
 

c) Zdôvodnenie stavby: miestna časť nemá v súčasnosti dostatočnú kapacitu miest v materských školách. 
Akútne je potrebné zvýšiť novostavbami, prístavbami a prestavbami počet miest v škôlkach miestnej časti 
minimálne pre „predškolákov“.  

d) Zhodnotenie staveniska: Priestor bude pred zahájením prác vyprataný. Výrub zelene pred samotnou 
výstavbou nebude. Stavebný materiál bude uložený priamo v areáli, stavenisko bude vybavené 
a zabezpečené v súlade s platnými vyhláškami. Projekt POV je súčasťou projektovej dokumentácie. 

 

  9. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY: 
 

a. Preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na uvoľnenie 
navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie: nie sú. 

b. Súvisiace investície a predpoklady, alebo nároky na ich zabezpečenie: 
Nie sú. 

c. Pripojenie na existujúce vybavenie územia: 
Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. 

Prístup na stavenisko počas výstavby: riešené v projekte organizácie výstavby. 
Zaistenie vody a energií počas doby výstavby: z jestvujúceho rozvodu. 
Bilancie kapacitných nárokov a možností: 

Maximálny počet detí v triede mš vo veku 5-6 rokov je 22. Po prestavbe vzniknú priestory pre 18 detí. Na 
jedno dieťa musia byť min 3 m2 priestoru v triede – herni a 1,7 m2 v triede - spálni. Na každých 5 detí musí 



byť 1 ks WC a 1 ks  umývadla. Každá trieda musí mať vlastné hygienické zariadenie so vstupom z triedy aj 
zo šatne. 
Exteriér: Na jedno dieťa musí byť najmenej 2,5 m2 trávnatej plochy, najmenej 4 m2 plochy detského ihriska 
a najmenej 0,5 m2 plochy pieskoviska.  
Všetky tieto požiadavky projekt prestavby priestorov materskej školy spĺňa. V dostatočnej kapacite sú 
zabezpečené aj ostatné technické a prevádzkové priestory.  

d. Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej dopravy: 
Areál je napojený na verejnú dopravnú komunikáciu.  

Pri realizovaní stavebných a montážnych prác je nutné dodržiavať bezpečnosť práce podľa zákona, 
technologické predpisy a súvisiace STN. 
 

10. NÁVRH RIEŠENÍ OCHRANY STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI VONKAJŠIEHO PROSTREDIA: 
 

a) povodne: pozemok sa nenachádza v záplavovom území 
b) zosuvy pôdy: nie sú známe 
c) poddolovanie: nie je 
d) seizmicita: nie je 
e) radón: pásmo nízkeho radónového rizika 
f) hluk v chránenom vonkajšom priestore a chránenom vonkajšom priestore stavby: nie je. Stavba je 

navrhnutá tak, aby odolávala škodlivému pôsobeniu vplyvu hluku. Navrhnuté konštrukcie spĺňajú 
požiadavky STN. 

 
11. OCHRANA PROTI KORÓZII 
 

 Ochrana proti korózii oceľových prvkov je zabezpečená použitím vhodných antikoróznych náterov, 
teda pasívnym spôsobom. 

 
12.  ZÁVER 

 Vykonávanie všetkých stavebných prác vyžaduje dodržiavanie platných technických noriem, 
technologickej disciplíny a technologických postupov. Technická správa dopĺňa výkresovú časť a dodatočné 
zmeny sa vo výkresoch nemenia. Počas výstavby bude vykonávaný autorský a stavebný dozor, prípadné zmeny 
musia byť konzultované a odsúhlasené projektantom. 

Stavba bude realizovaná v súlade s technickými požiadavkami na stavby a s projektovou 
dokumentáciou. 

Odstraňovanie odpadu zo stavby zaistí dodávateľ stavby odvozom na skládku v súlade s vyhláškou 
obce. S odpadmi bude nakladané v súlade s platnou legislatívou. 
 
 
 
 
V Bratislave, október 2016 
 
      Ing. arch. Ľuba Pavnicová 
 





 

 

TECHNICKÁ  SPRÁVA  

 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Predmet a rozsah projektu 

  
Predmetom projektu je návrh obvodov osvetlenia a silnoprúdu v rámci stavebných úprav 
existujúcich priestorov na triedu v Materskej škole Prešovská, Prešovská 28, 821 08 Brati-
slava. 
 
Projekt je vypracovaný na úrovni projektu pre realizáciu stavby a rieši: 

- obvody osvetlenia  
- obvody silnoprúdu 
- obvody slaboprúdu 
- bleskozvodná sústava 
 
Projekt bol vypracovaný na základe podkladov: 

- vstupná konzultácia medzi objednávateľom a spracovateľom projektu  
- príslušné STN, vyhlášky, technické smernice a katalógy 
- dokumentácia stavbou dotknutých prevádzkových súborov a stavebných objektov  
 

1.2 Napäťové sústavy 

Sústava : 3 PEN/N+PE, ~ 50Hz, 400/230V, TN - C – S 
 

1.3 Prostredie 

 Druh prostredia :  V zmysle priloženého protokolu o určení vonkajších vplyvov 

 

1.4 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 

 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je samočinným odpojením napájania 

v zmysle normy STN 33 2000 4-41. 
 

1.5 Zaradenie zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
  

Elektrické zariadenie, ktoré je predmetom tohto projektu je skupiny B v zmysle vyhlášky 
MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. príloha č. 1 časť III. 

  

1.6 Výkonová bilancia 
 
 Objekt v rámci stavebných úprav existujúcich priestorov na triedu v Materskej škole 
Prešovská, Prešovská 28, 821 08 Bratislava, je stupňa elektrifikácie „C“, kde sa elektrická 
energia využíva na osvetlenie a zásuvkové rozvody pre drobné domáce el.spotrebiče do 
3,5kVA.  
 
Inštalovaný výkon :  10 kW 



 

 

Súčasný výkon :  6 kW  
Koeficient súčasnosti: 0,6 
 

2. POPIS ZARIADENIA 

 
Projektované stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu v Materskej škole Prešovská, 
Prešovská 28, 821 08 Bratislava,  sa skladájú z jedného nadzemného podlažia. 
  
I. Nadzemné podlažie 
Osvetlenie bude tvorené 3 svetelnými obvodmi, vedenými káblami CHKE-R-J 3x1,5mm2 
v podhľadoch a pod omietkou. Osvetľovacie sústavy v jednotlivých miestnostiach budú ovlá-
dané kolískovými jednopólovými vypínačmi resp. striedavými prepínačmi v prípade ovládania 
s viacerých miest.  
 
Typy svietidiel pre osvetlenie jednotlivých miestností si vyberie objednávateľ stavby. Pri vý-
bere svietidiel je nutné vziať do úvahy predpísané krytie svietidla. Vo vonkajších priestoroch 
a miestnostiach kúpeľní je nutné použiť svietidlá s krytím IP54. V ostatných priestoroch pos-
tačuje krytie IP20. 
 
Elektrická inštalácia I. nadzemného podlažia obsahuje 3 jednofázové zásuvkové obvody, kto-
ré sú vedené káblami CHKE-R-J 3x2,5mm2 v konštrukcii a pod omietkou. V miestnostiach 
kúpeľne je nutné dodržať zóny podľa STN 33 2135.  
 
V priestoroch kúpeľne na I. nadzemnom podlaží je nutné zvýšiť ochranu proti nebezpečnému 
dotyku pospájaním všetkých vodivých predmetov(vodovod, vaňa) a spojením s ochranným 
vodičom zásuvky. Pospájanie vyhotoviť vodičom CY 4mm2. 
 
 
Obvody elektrickej inštalácie na I. nadzemnom podlaží sú vedené CHKE-R-J káblami v kon-
štrukcii a sú napájané z existujúceho rozvádzača R1.1 umiestneného komunikačných pries-
toroch.  
 
Nový rozvádzač R1.1 je plastový s krytím IP43 s voliteľnou náplňou a je zapustený do steny.  
 
Materská škola je ďalej vybavená obvodmi  televízneho okruhu a dátovej siete LAN. 
 
Elektromontážne práce je potrebné zrealizovať podľa platných predpisov a noriem STN, 
platných v dobe realizácie. 
 
Uloženie káblov v zemi je nutné vykonať v zmysle normy STN 33 2000-5-52. Pri súbehu káb-
lov s ostatnými inžinierskymi sieťami je nutné dodržať vzdialenosti v súlade s normou STN 
73 60 05. 
 
 
3. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Na rozvodnom zariadení bude umiestnená bezpečnostná tabuľka.  

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je riešená v zmysle bodu 1.4 tejto správy.  
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Vodovodná prípojka 

 

Projektová  dokumentácia  stavebných  úprav  existujúcich miestností  na  triedu  v Materskej 

škole  Prešovská  rieši  zásobovanie  existujúceho  stavebného  objektu  vodou  z verejného 

vodovodu. Je vypracovaný podľa platných noriem a predpisov v čase spracovania, situačného 

plánu a na základe stavebno‐architektonických výkresov. 

 

Existujúca  vodovodná  prípojka  je  z  rúr HDPE,  vnútorného  priemeru  d  =  32 mm,  ktorá  je 

napojená  na  existujúci  verejný  vodovod.  Verejný  vodovod,  verejná  a domová  časť 

vodovodnej  prípojky  sú  existujúce.  V mieste  napojenia  je  umiestnená  zemná  súprava 

s navrtávacím  pásom  a s liatinovým  poklopom.  Miesto  napojenia  je  označené  štítkom 

s udaním presnej vzdialenosti verejného vodovodu.  

Na  pozemku  p.č.  10591/3,  k.ú.  Nivy  je  vybudovaná  vodomerná  šachta  s vnútorným 

pôdorysným  rozmerom  900x1800,  hĺbky  1800mm.  V šachte  je  umiestnený  združený 

vodomer, ktorý bude slúžiť na meranie množstva spotrebovanej vody v objekte.  

 

Kanalizačná prípojka 

 

Projekt  stavby  rieši  odvádzanie  splaškov  zo  stavebného  objektu  do  existujúcej  verejnej 

kanalizácie.  Verejná  kanalizácia  a verejná  časť  kanalizačnej  prípojky  je  existujúca.  Pre 

navrhnuté  sociálne  zázemie  pre  zamestnancov  a setí,  sa  vybuduje  nová  domová  časť 

kanalizačnej  rpípojky. Presné určenie  spádovania kanalizačnej prípojky, ako aj  rozkreslenie 

pozdĺžnych profilov je podrobne riešené vo výkresovej časti  projektovej dokumentácie.  

Kanalizačná prípojka sa vyhotoví z rúr PVC Φ125/3,2 ‐ DN 125  so spádom min. 3% smerom 

k jestvujúcej  kanalizačnej  vstupnej  šachte.  Celková  dĺžka  navrhovanej  domovej  časti 

kanalizačnej prípojky bude 8,1m. Hĺbka jestvujúcej hlavnej vstupnej šachty HVŠ je 1,2m.  

 

Zdravotechnická  inštalácia  navrhovaného  objektu  je  vypracovaná  na  základe 

stavebnoarchitektonických  výkresov  a  platných  STN.  Zdravotechnická  inštalácia  pozostáva 

z vnútorného vodovodu a kanalizácie. 

 

 

Vnútorný vodovod 

 

Zásobovanie  stavebného  objektu  pitnou  vodou  je  rieěsné  s  vodovodnou  prípojkou  HDPE 

DN32 z verejného vodovodu. Kvalita vody musí vyhovovať norme STN 75 7111‐pitná voda. 

Príslušný  plastový  rozvod  vody  sa  rozšíri,  na  hlavnom  stúpacom  potrubí  bude  osadený 

kombinovaný uzatvárací a spätný ventil vody vo výške 0,3 m nad podlahou s odvodnením. 



Všetky  potrubia  vodovodu  sú  navrhnuté  z  viacvrstvových  rúr  HERZ,  materiál  PEx‐AL‐PE. 

Všetky potrubia rozvodu vody sa izolujú polyetylénovou penovou izoláciou. 

 

Po ukončení montáže sa vykoná tlaková skúška vnútorných rozvodov vody, o jej výsledkoch 

sa vyhotoví zápis. 

Pre  výpočet  potreby  vody  bola  použitá  Vyhláška  c.  684/2006  Z.z. Ministerstva  životného 

prostredia  SR,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o  technických  požiadavkách  na  návrh, 

projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

 

Vnútorná kanalizácia 

 

Pripojovacie,  odpadové  a  vetracie  potrubie  vnútornej  kanalizácie  sa  vyhotoví  podľa 

príslušných  noriem  a  predpisov  z  hrdlových  polypropylénových  rúr  s  gumovým  tesnením 

(systém HT – Ekoplastik, Rehau, Pipelife‐Fatra, Plastika Nitra). Potrubie  sa  spája pomocou 

hrdiel s gumovým tesniacim krúžkom. 

Pripojovacie odpadové potrubia od  zariaďovacích predmetov budú uložené  s minimálnym 

spádom  3%.  Ležaté  kanalizačné  potrubie  uložené  v  zemi  (zvodné  potrubie)  sa  vyhotoví  z 

hladkých kanalizačných rúr z tvrdeného polyvinylchloridu (PVC) bez zmäkčovadiel. 

Odpadové potrubia od  zariaďovacích predmetov  sa napoja na hlavný  ležatý  zvod, ktorý  sa 

vyspáduje 3% spádom smerom k HKŠ. 

Do zvodu sa zaústi odpad z piatich WC a piatich umývadiel. Na odvetranie kanalizácie budú 

slúžiť  vetracie  potrubia  vyvedené  na  strechu,  opatrené  vetracou  hlavicou.  Odpady  budú 

opatrené čistiacimi tvarovkami. 

 

Zariaďovacie predmety 

 

Zariaďovacie  predmety  sú  navrhnuté  dostupné  z  katalógu  zdravotechniky.  Zariaďovacie 

predmety sú navrhnuté diturvitové z keramickej suroviny. Farba biela alebo farebná glazúra 

zhodujúca s navrhnutými obkladačkami v jednotlivých miestnostiach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vykurovanie 
 

Ide  o murovanú  jednopodlažnú  stavbu,  bez  podpivničenia,  zastrešenú  plochou  strechou. 

Exitujúca  vykurovacia  sústava  je  rozširená  o navrhnuté  panelové  a  rebríkové  vykurovacie 

telesá, ktorých počet a umiestnenie  je presne rozkreslené vo výkrese VYK – 01. Na každom 

panelovom  a rebríkovom  vykurovacom  telese  je  umiestnené  priamy  rohový  ventil  s 

termostatickou hlavicou. Vykurovacie telesá sú napojené na prívodný a vratný rozvod.  

Zdroj na vykurovaniea príporavu teplej vody sú existujúce. Navrhovaná vykurovacia sústava 

je  dvojrúrová  so  spodným  ležatým  rozvodom.  Teplotný  spád  navrhovaného  rozšírenia 

vykurovacej sústavy prispôsobiť teplotnémmu spádu existujúvej vykurovacej sústave. 

Priemerná odporúčaná teplota v miestnostiach je 20 ‐ 24°C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11/2016 
Ing. Arch. Matej Malina 







Krycí list rozpočtu v EUR  

Miesto: Rozpočet:

 Stavba :Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu v MŠ Prešovská JKSO : Spracoval:

 Dňa: 13.12.2016 Zmluva č.:

 Odberateľ: MŠ Prešovská Bratislava IČO: DIČ:

 Dodávateľ: IČO: DIČ:

 Projektant: Ing. arch. Ľuba Pavnicová IČO: DIČ:

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby

1  HSV: 6  Práce nadčas 11  Zariadenie staveniska

2  PSV: 7  Murárske výpomoce 12  Prevádzkové vplyvy

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy 13  Sťažené podmienky

4  Iné: 9  14  Územné vplyvy

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 15 Súčet riadkov 11 až 14: 

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D ON - ostatné náklady

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť

18  Projektové práce

podpis: 19  

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 

odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

pečiatka: 22  DPH   20% z:

23  DPH    0% z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet



Odberateľ: MŠ Prešovská Spracoval:                                         

Projektant: Ing. arch. Ľuba Pavnicová JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 13.12.2016

Stavba :Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu v MŠ Prešovská

Rekapitulácia rozpočtu v EUR  

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

materiál Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 - ZÁKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00624 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 5,21617 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE 0,00 0,00 0,00 2,73838 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 63,38340 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,07478 53,654

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 71,41897 53,654

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 0,000

713 - Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,000

721 - Zdravotecnika 0,00 0,00 0,00 0,000

725 - Zariaďovacie predmety 0,00 0,00 0,00 0,074

731 -Vykurovanie 0,00 0,00 0,00 0,140

735 - Vykurovacie telesá 0,00 0,00 0,00 0,210

763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00 0,00 0,00 0,000

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,007

766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,000

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00 0,00 0,00 0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00 0,00 0,00 0,865

776 - Podlahy povlakové 0,00 0,00 0,00 0,148

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00 0,00 0,00 0,000

784 - Maľby 0,00 0,00 0,00 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 1,445

M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,000

Za rozpočet celkom 0,00 0,00 0,00 55,099
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Odberateľ: MŠ Prešovská Spracoval:                                         

Projektant: Ing. arch. Ľuba Pavnicová JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 13.12.2016

Stavba :Stavebné úpravy existujúcich priestorov na triedu v MŠ Prešovská

   

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 13221-1101   Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne 26,337 m3 0,00 0,00

(22,415+9,175+4,415)*0,6*1,0+(8,65+4,5)*0,6*0,6 =   26.337

2 272 13221-1109   Príplatok za lepivosť v hornine  tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 26,337 m3 0,00 0,00

3 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 6,337 m3 0,00 0,00

4 001 16710-1100   Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 6,337 m3 0,00 0,00

5 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku 6,337 m3 0,00 0,00

6 001 17120-1205   Poplatok za uloženie zeminy na skládku 6,337 m3 0,00 0,00

7 272 17410-1101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 20,000 m3 0,00 0,00

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

2 - ZÁKLADY

8 002 28260-0110   Injektáž základov pod sadnutými múrmi (PC) 48,000 hod 0,00 0,00 0,000 0,006

2 - ZÁKLADY  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

9 011 34227-2336   Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 43,168 m2 0,00 0,00 0,079 3,394

(3,625+1,5+3,025+2,965+1,9+2,1)*3,2 =   48.368

-(0,6*3+0,8)*2,0 =   -5.200

10 011 34227-2536   Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 15,480 m2 0,00 0,00 0,118 1,822

5,4*3,2-0,9*2,0 =   15.480

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 5,216 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

11 221 57614-1111   Asfaltový chodník  hr. asfaltu 50 mm 23,000 m2 0,00 0,00 0,119 2,738

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 2,738 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

12 011 61099-1111   Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 36,380 m2 0,00 0,00 0,000 0,000

1,3*2,05*12+(1,4+0,8)*2,0 =   36.380

13 014 61142-1331   Oprava vnút. omietok stropov štukových vrátane vytmelenia a prepáskovania prasklín 116,000 m2 0,00 0,00 0,017 1,966
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Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

14 011 61240-8191   Základná penetrácia pre vnútorné steny 262,910 m2 0,00 0,00 0,000 0,026

116,0+146,91 =   262.910

15 014 61242-1331   Oprava vnút. omietok stien štukových vrátane vytmelenia a prepáskovania prasklín 146,910 m2 0,00 0,00 0,017 2,490

"m.č.01,02"  (4,2+1,0+2,675+3,25+2,515+3,95)*3,0-(0,95*2,0+1,2*2,0*2) =   46.070

"03,04,05"  (2,465+1,06+1,5+2,515+0,9)*3,0-1,3*2,05 =   22.655

"06,07"  ((10,2+5,75)*2+5,4)*3,0-(1,3*2,05*11+(1,4+0,8)*2,0) =   78.185

16 011 61247-4112   Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit 117,296 m2 0,00 0,00 0,037 4,311

"priečky x2"  (43,168+15,48)*2 =   117.296

17 011 61248-1119   Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou 117,296 m2 0,00 0,00 0,000 0,039

18 011 62240-7121   Vonkajší cementový postrek pod hydroizoláciu 48,255 m2 0,00 0,00 0,005 0,262

19 011 63131-3651   Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm 2,300 m3 0,00 0,00 2,364 5,438

"okap.ch."  23,0*0,1 =   2.300

20 011 63131-5611   Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm "P1,P2" 10,158 m3 0,00 0,00 2,421 24,593

67,72*0,15 =   10.158

21 011 63131-9163   Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm 2,300 m3 0,00 0,00 0,020 0,046

22 011 63131-9165   Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm 10,158 m3 0,00 0,00 0,010 0,102

23 011 63136-2021   Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari "P1,P2" 0,339 t 0,00 0,00 0,989 0,335

67,72*0,005 =   0.339

24 011 63157-1003   Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho "P1,P2" 9,072 m3 0,00 0,00 1,837 16,665

"P1,P2"   67,72*0,1 =   6.772

"okap.chodník  U24"  23,0*0,1 =   2.300

25 011 63245-0134   Vyrovnávací cement. poter zo suchých zmesí hr. 50 mm 67,720 m2 0,00 0,00 0,105 7,111

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 63,383 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

26 011 95290-1111   Vyčistenie budov  pri výške podlažia do 4 m 115,000 m2 0,00 0,00 0,000 0,002

27 013 96203-1133   Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm "ozn.3" 85,898 m2 0,00 0,00 0,001 0,058 0,261 22,419

(5,515+0,95*2+1,25+1,75+5,575*3+2,35+1,9+1,15)*3,0 =   97.620

-"otvory"  (0,8*4+0,95+0,6*3)*1,97 =   -11.722

28 013 96504-3331   Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 "ozn.2" 4,546 m3 0,00 0,00 2,200 10,001

"m.č. 1-9"  (2,8+4,0+12,09+15,86+6,65+3,06+1,0)*0,10 =   4.546

29 013 96504-3431   Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2 "ozn.2" 6,819 m3 0,00 0,00 2,200 15,002

"m.č. 1-9"  (2,8+4,0+12,09+15,86+6,65+3,06+1,0)*0,15 =   6.819

30 013 96508-1712   Búranie dlažieb keramických  "ozn.2" 4,060 m2 0,00 0,00 0,020 0,081

"m.č.6,7"  3,06+1,0 =   4.060

31 013 96807-2455   Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 11,722 m2 0,00 0,00 0,001 0,014 0,076 0,891

(0,8*4+0,95+0,6*3)*1,97 =   11.722

32 013 97801-1161   Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 50 % 116,000 m2 0,00 0,00 0,020 2,320
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Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

33 013 97801-3161   Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 % 147,000 m2 0,00 0,00 0,020 2,940

34 013 97908-1111   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 55,099 t 0,00 0,00

35 013 97908-1121   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 1 046,881 t 0,00 0,00

55,099*19 =   1046.881

36 013 97908-2111   Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 55,099 t 0,00 0,00

37 013 97908-2121   Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 110,198 t 0,00 0,00

55,099*2 =   110.198

38 321 97908-6112   Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt 55,099 t 0,00 0,00

39 013 97913-1409   Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 55,099 t 0,00 0,00

40 014 99928-1111   Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 71,418 t 0,00 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,075 53,654

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,000 0,00 0,00 0,00 71,419 53,654

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

41 711 71111-1001   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. 67,720 m2 0,00 0,00

42 MAT 111 631500   Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 0,030 t 0,00 0,00

43 711 71111-2001   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. 48,255 m2 0,00 0,00

44 MAT 111 631500   Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 0,020 t 0,00 0,00

45 711 71114-1559   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. 67,720 m2 0,00 0,00

"P1,P2"  6,95+9,93+3,7+37,3+1,59+8,25 =   67.720

46 MAT 628 322810   Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 77,878 m2 0,00 0,00

67,72*1,15 =   77.878

47 711 71114-2559   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá 48,255 m2 0,00 0,00

(21,215+8,575+8,05+6,0+4,415)*1,0 =   48.255

48 MAT 628 322810   Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 57,900 m2 0,00 0,00

49 711 71143-2101   Zhotovenie izolácie tlakovej pásmi AIP na sucho zvislá 48,255 m2 0,00 0,00

(21,215+8,575+8,05+6,0+4,415)*1,0 =   48.255

50 MAT 283 1J2002   Fólia nopová 57,906 m2 0,00 0,00

51 711 99871-1201   Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m % 0,00 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

713 - Izolácie tepelné

52 713 71312-1111   Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie "P1,P2" 67,720 m2 0,00 0,00

53 MAT 283 1B0055   Doska Styrodur 2500 C.6 hr.60mm 71,106 m2 0,00 0,00

67,72*1,05 =   71.106

54 713 71313-1141   Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek 48,255 m2 0,00 0,00
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55 MAT 283 1B0203   Doska Styrodur 3035 CS.5 hr.50mm 1265x615mm 50,668 m2 0,00 0,00

48,255*1,05 =   50.668

56 713 99871-3201   Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,00 0,00

713 - Izolácie tepelné  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

721 - Zdravotecnika

57 721 72110-0900   Zdravotecnika (viď príslušný rozpočet) 1,000 kompl 0,00 0,00

721 - Zdravotecnika  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

725 - Zariaďovacie predmety

58 721 72511-0811   Demontáž záchodov splachovacích s nádržou  "ozn.5" 1,000 súbor 0,00 0,00 0,019 0,019

59 721 72521-0821   Demontáž umývadiel   "ozn.5" 1,000 súbor 0,00 0,00 0,019 0,019

60 721 72522-0841   Demontáž vaní oceľových  "ozn.5" 1,000 súbor 0,00 0,00 0,032 0,032

61 721 72581-0811   Demontáž ventilov   "ozn.5" 5,000 kus 0,00 0,00

62 721 72582-0114   Demontáž batérií   "ozn.5" 2,000 súbor 0,00 0,00 0,002 0,004

725 - Zariaďovacie predmety  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,074

731 - Vykurovanie

63 731 73110-0800   Vykurovanie   D+M (viď príslušný rozpočet) 1,000 kompl 0,00 0,00 0,140 0,140

731 -Vykurovanie  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,140

735 - Vykurovacie telesá

64 731 73512-0910   Demontáž radiátorov vrátane poškodených rozvodov "ozn.6" 14,000 kus 0,00 0,00 0,015 0,210

735 - Vykurovacie telesá  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,210

763 - Konštrukcie  - drevostavby

65 763 76311-9210   Základný penetračný náter Grundierung 5,200 m2 0,00 0,00

66 763 76312-3242   Predsadená SDK stena 1x opláštená GKFI 115 mm 5,200 m2 0,00 0,00

(2,2+3,0)*1,00 =   5.200

67 763 99876-3201   Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 0,00 0,00

763 - Konštrukcie  - drevostavby  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

68 764 76445-4802   Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 vrátane zaústenia a čistiacej 

tvarovk"ozn.4"

3,700 m 0,00 0,00 0,002 0,007

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007

766 - Konštrukcie stolárske

69 766 76611-1100   Montáž drev. obložkovej zárubne pre jednokr. dvere 6,000 kus 0,00 0,00

70 766 76666-1112   Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m 6,000 kus 0,00 0,00

71 MAT 611 000006   Drevené dvere vč. kovania a zámku 60,80,90/197 6,000 kus 0,00 0,00
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72 766 99876-6201   Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,00 0,00

766 - Konštrukcie stolárske  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

73 771 77157-5109   Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu  "ozn.P2" 9,840 m2 0,00 0,00

"P2"  1,59+8,25 =   9.840

74 MAT 597 000000   Keramická dlažba protišmyková, štandard 10,824 m2 0,00 0,00

9,84*1,1 =   10.824

75 771 77157-5207   Špárovanie dlažby vrátane materiálu 9,840 m2 0,00 0,00

76 771 99877-1201   Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m % 0,00 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

77 775 77551-1800   Demontáž podláh vlysových lepených s lištami "ozn.2" 34,600 m2 0,00 0,00 0,025 0,865

"m.č.3,4,5"   12,09+15,86+6,65 =   34.600

775 - Podlahy vlysové a parketové  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,865

776 - Podlahy povlakové

78 775 77641-1000   Podlahové soklíky  PVC dod+mont  61,000 m 0,00 0,00

79 775 77651-1000   Lepenie povlakových podláh "ozn.P1,P3" 105,630 m2 0,00 0,00

"P1 - U1,2,3,6a"   6,95+9,93+3,7+37,3 =   57.880

"P3 - U6b,U7"  16,7+31,05 =   47.750

80 MAT 284 102420   Podlahovina PVC 110,912 m2 0,00 0,00

105,63*1,05 =   110.912

81 775 77651-1820   Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou "ozn.1,2" 74,230 m2 0,00 0,00 0,001 0,074

"m.č. 1,2,8,9,10"  2,8+4,0+13,63+3,85+49,95 =   74.230

82 775 77651-1823   Zbrúsenie lepidla po odstránení PVC podlahoviny 74,230 m2 0,00 0,00 0,001 0,074

83 775 99877-6201   Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m % 0,00 0,00

776 - Podlahy povlakové  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,148

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

84 771 78144-6364   Montáž obkladov stien z obkladačiek keram. do tmelu 26,560 m2 0,00 0,00

(1,5+1,06)*2*2,0-0,6*2,0 =   9.040

(2,515+3,625)*2*1,5-0,6*1,5 =   17.520

85 771 78144-6387   Špárovanie obkladov  keram.vč. materiálu 26,560 m2 0,00 0,00

86 MAT 597 000004   Keramický obklad štandard bez listel 29,216 m2 0,00 0,00

26,56*1,1 =   29.216

87 771 78149-3311   Montáž a dodávka plastových profilov do lepidla 17,000 m 0,00 0,00

88 771 99878-1201   Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 10,267 % 0,00 0,00

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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784 - Maľby

89 784 78440-1800   Maľby stien biele umyvateľné 286,800 m2 0,00 0,00

"m.č.01, 02"   (2,0+4,55+2,515+3,95)*2*3,0 =   78.090

"03"  (1,5+2,465)*2*3,0 =   23.790

"04, 05" (1,5+1,05)*2*1,0+(2,515+3,625)*2*1,5 =   23.520

"06, 07"  (10,2+5,75)*2*3,0+(5,4*3+5,7)*3,0 =   161.400

90 784 78440-1802   Maľby stropov biele 115,470 m2 0,00 0,00

784 - Maľby  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,000 0,00 0,00 0,00 1,445

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

91 921 21001-0000   Elektroinštalácia - osvetlenie D+M  (viď príslušný rozpočet) 1,000 kompl 0,00 0,00

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Za rozpočet celkom 0,00 0,00 0,00 0,00 55,099
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