
 
 
 
 

 
 

                       OBECNÝ  ÚRAD    VEĽKÉ  ÚĽANY        
         Hlavná 578,  925 22  Veľké Úľany 

Kontakt : 031/7878108 
 

 

 

  
Výzva na predloženie ponuky 

 
Obec Veľké Úľany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  
 

“Stavebné úpravy priestorov základnej školy” 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľké Úľany 
Sídlo:     Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany 
Štatutárny zástupca:    Ing. František Gőgh, DBA – starosta obce 
IČO:           00306282 
DIČ:             2021006768 
Tel.:             +421317878199 
Fax:             +421317878192 
E-mail:    obecnyurad@velkeulany.sk  
Internetová stránka:   www.ulany.sk  
Osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Zuzana Metzner, MBA 
Tel.:     +421903933043 
E-mail:    prednosta@velkeulany.sk  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Zuzana Metzner, MBA 

4. Predmet obstarávania: 

Predmet a názov zákazky: Stavebné úpravy priestorov základnej školy 

Stručný opis zákazky:  

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy priestorov základnej školy, ktorým sa vytvoria nové 
odborné učebne a knižnica v budove základnej školy vo Veľkých Úľanoch. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného 
uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v 
tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Búracie práce  
− vybúranie poškodených a nevyhovujúcich podlahových vrstiev 

mailto:obecnyurad@velkeulany.sk
http://www.ulany.sk/
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− vybúranie priečky 
− vysekanie rýh pre elektroinštaláciu 
− odvoz vybúranej stavebnej sutiny na povolenú skládku 

 

Povrchové úpravy 
− oprava omietok - základná omietka, finálna omietka 
− oprava podláh – oprava betónovej mazaniny, nivelácia podláh,  oprava hydroizolácie 

 

Zdravotechnika, kúrenie 
− demontáž zariaďovacích premetov, montáž nových zariaďovacích predmetov 
− potrebná úprava vnútorných rozvodov vody a kanalizácie 
− potrebná úprava rozvodov a vykurovacích telies kúrenia 

 

Elektroinštalácia 
− podľa účelu jednotlivých priestorov budú vybudované nové zásuvkové a svetelné okruhy 

podľa potrieb  
− nové dátové rozvody podľa potrieb jednotlivých miestností 
− signalizačné zariadenie podľa potrieb jednotlivých miestností 

 

Stolárske práce 
− vyvesenie dverných krídiel 
− zavesenie nových dverných krídiel 
− podľa potreby montáž stavaných políc a skríň do SDK priečky 

 

Kovové a doplnkové konštrukcie 
− na všetky okná  sú navrhnuté oceľové mreže, kvôli bezpečnosti 

 

Podlahy 
− nová keramická dlažba v chemicko-biologickej učebni 
− nová keramická dlažba v učebni polytechniky 
− nová PVC podlaha v učebni informatiky 
− nová PVC podlaha v knižnici 

 

Maľby 
− odstránenie nevyhovujúcich vrstiev maľovky 
− penetrácia stien 
− všetky omietnuté steny a stropy budú nanovo premaľované 

 

Podrobný opis stavebných prác je uvedený v prílohe výzvy v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer. 
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ 
prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením. 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný kód CPV: 45214210-5 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 320,30 Eur bez DPH 

8. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou 
osobou v bode 1. tejto výzvy. 
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9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Základná škola Veľké Úľany, ul. Štefana Majora 560, 
925 22 Veľké Úľany 

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 2 mesiacov 
od odovzdania staveniska 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program  

12. Lehota na predloženie ponuky: 29.09.2020, 10:00 hod 

Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 

13. Spôsob predloženia ponuky:  
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu:  
Cenová ponuka – „Stavebné úpravy priestorov základnej školy“- Neotvárať !  
na adresu: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany, 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk   
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej 
pošty. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou 
ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet 
obstarávania podľa bodu 6 tejto výzvy – Podrobný opis predmetu zákazky.  

15. Podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 
32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.  
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 
• doklad o oprávnení uskutočňovať práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto skutočnosť si overí 

verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  
• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 

16.  Pokyny na zostavenie ponuky:  
Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo 
českom jazyku vo dvoch originálnych vyhotoveniach. 
Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 

fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 
• Cenová ponuka – rozpočet stavby - na celý predmet obstarávania, podľa výkazu výmer (v prílohe)  
• Doklady a dokumenty uvedené v bode 15. Podmienky účasti 

17. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 

mailto:laci@buslaci.sk
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Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Ak ponuka nebude predložená na 
všetky položky podľa výkazu výmer nebude zaradená do vyhodnotenia. 

 

18. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 

19.  Otváranie ponúk: 29.09.2020, 13:00 hod 

20. Postup pri otváraní ponúk:  
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk.  
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 

21. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020 

22. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Zuzana Metzner, MBA  

Tel.: +421903933043, E-mail: prednosta@velkeulany.sk  

23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
- Predmet zákazky bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov 

objednávateľa určených na predmet zákazky.  
- Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého 
zisku. 

- Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 
 
S úctou,  
 
Veľké Úľany, 16.09.2020 

  
 

––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. František Gőgh, DBA 

starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prednosta@velkeulany.sk
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Projektová dokumentácia, výkaz výmer a  časti výzvy na predkladanie ponuky, ktoré majú byť súčasťou 
ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, sú v prílohe výzvy v 
editovateľnej podobe podľa nižšieho znázornenia: 

 
 

Prílohy 













Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

Stavebné úpravy priestorov základnej školy

[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 16.09.2020,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu




Rekapitulácia stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{da908eb9-0595-4b85-9f45-373b572bfb4a}

																																																																																																																																														0,001		20

																																																																																																																																														0,001		20

								REKAPITULÁCIA STAVBY																																																																																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																				0,001

								Kód:														20170601																																																																																																																								0,001

								Stavba:														STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY																																																																																																																								0,001

								JKSO:																																																																		KS:																																																																				0,001

								Miesto:														Veľké Úľany																																																				Dátum:						20. 7. 2020																																																														0,001

																																																																																																																																														0,001

								Objednávateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,001

										Obec Veľké Úľany																																																																IČ DPH:																																																																				0,001

																																																																																																																																														0,001

								Zhotoviteľ:																																																																		IČO:																																																																				0,001

										 																																																																IČ DPH:																																																																				0,001

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČO:																																																																				False

										Ing. Pavol Száraz																																																																IČ DPH:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Spracovateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,01

										 																																																																IČ DPH:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sadzba dane																						Základ dane																												Výška dane

								DPH				základná												20.00%																						0.00																												0.00

												znížená												20.00%																						0.00																												0.00

												zákl. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												zníž. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								EUR																										0.00



























								Projektant																																																												Spracovateľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







								Objednávateľ																																																												Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







						REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



						Kód:																		20170601

						Stavba:																		STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY



						Miesto:																		Veľké Úľany																																														Dátum:								20. 7. 2020



						Objednávateľ:																		Obec Veľké Úľany																																														Projektant:								Ing. Pavol Száraz												Informatívne údaje z listov zákaziek

						Zhotoviteľ:																																																																Spracovateľ:								



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [EUR]														Cena s DPH [EUR]						Typ				z toho Ostat.
náklady [EUR]		DPH [EUR]		Normohodiny [h]		DPH základná [EUR]		DPH znížená [EUR]		DPH základná prenesená
[EUR]		DPH znížená prenesená
[EUR]		Základňa
DPH základná		Základňa
DPH znížená		Základňa
DPH zákl. prenesená		Základňa
DPH zníž. prenesená		Základňa
DPH nulová



						Náklady z rozpočtov																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		441.54762		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{da908eb9-0595-4b85-9f45-373b572bfb4a}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						20200701												Stavebné úpravy ZŠ																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		441.54762		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{48e779f9-dcc5-4335-b931-ba96187d2f91}		{da908eb9-0595-4b85-9f45-373b572bfb4a}																														0







Strana &P z &N	




20200701 - Stavebné úprav...

																																																																																												{48e779f9-dcc5-4335-b931-ba96187d2f91}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY

								Objekt:

										20200701 - Stavebné úpravy ZŠ



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				Veľké Úľany						Dátum:



								Objednávateľ:										IČO:		00306282

										Obec Veľké Úľany								DIČ:		2021006768



								Zhotoviteľ:										IČO:

																		IČ DPH:



								Projektant:										IČO:

										Ing. Pavol Száraz								IČ DPH:



								Spracovateľ:										IČO:

																		IČ DPH:



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00





















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY

						Objekt:

										20200701 - Stavebné úpravy ZŠ



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:												Spracovateľ:		0



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												0.00

								    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia												0.00

								    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod												0.00

								    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety												0.00

								    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie												0.00

								    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.												0.00

								    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá												0.00

								    766 - Konštrukcie stolárske												0.00

								    767 - Konštrukcie doplnkové kovové												0.00

								    771 - Podlahy z dlaždíc												0.00

								    776 - Podlahy povlakové												0.00

								    781 - Dokončovacie práce a obklady												0.00

								    783 - Dokončovacie práce - nátery												0.00

								    784 - Dokončovacie práce - maľby												0.00

								M - Práce a dodávky M												0.00

								    21-M - Elektromontáže												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY

						Objekt:

										20200701 - Stavebné úpravy ZŠ



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:												Spracovateľ:		0



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												441.54762				7.59364				19.35622																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.000												157.15792				3.34323				19.14500																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0.000												86.54644				3.15123				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		612421221		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká		m2		187.500				0.000								znížená		0.08782		16.46625		0.00381		0.71438		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1071120386

						2		K		612462411		Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 10 mm		m2		13.200				0.000								znížená		0.38826		5.12503		0.01102		0.14546		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		507916832

						3		K		632450291		Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7 , hr. 2 mm		m2		166.000				0.000								znížená		0.27021		44.85486		0.00350		0.58100		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1103554126

						4		K		632457203		Poter cementový, oceľovým hladidlom hladený, hr.do 20 mm, jednotlivej plochy nad 30 m2		m2		33.000				0.000								znížená		0.60910		20.10030		0.05183		1.71039		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		22937201

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000												68.96648				0.19200				19.14500																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						5		K		941955002		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m		m2		100.000				0.000								znížená		0.13828		13.82800		0.00192		0.19200		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		403018734

						6		K		962031135		Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm,  -0,11500t		m2		22.500				0.000								znížená		0.11200		2.52000		0.00000		0.00000		0.11500		2.58750																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-200453595

						7		K		965024121		Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky,  -0,19200t		m2		80.000				0.000								znížená		0.15000		12.00000		0.00000		0.00000		0.19200		15.36000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1395236402

						8		K		974031123		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm,  -0,00500t		m		35.500				0.000								znížená		0.16945		6.01548		0.00000		0.00000		0.00500		0.17750																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1667532579

						9		K		978059531		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t		m2		15.000				0.000								znížená		0.28400		4.26000		0.00000		0.00000		0.06800		1.02000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		658676113

						10		K		979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t		19.000				0.000								znížená		0.59800		11.36200		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1013897051

						11		K		979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t		190.000				0.000								znížená		0.00700		1.33000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-659301983

						12		K		979082111		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t		19.000				0.000								znížená		0.89000		16.91000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-652997999

						13		K		979083111		Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m		t		19.000				0.000								znížená		0.03300		0.62700		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		22871968

						14		K		979093111		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia		t		19.000				0.000								znížená		0.00600		0.11400		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1151636148

								D		99		Presun hmôt HSV								0.000												1.64500				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						15		K		998011002		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m		t		5.000				0.000								znížená		0.32900		1.64500		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1092256856

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.000												281.38670				4.25041				0.21122																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		711		Izolácie proti vode a vlhkosti								0.000												21.44000				0.01100				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						16		K		711113202		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná		m2		160.000				0.000								znížená		0.13400		21.44000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1717346456

						17		M		5856051350		Izolačná stierka 		kg		11.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.01100		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-39809549

								D		721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia								0.000												2.45144				0.00305				0.04965																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						18		K		721140802		Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100,  -0,01492t		súb		1.000				0.000								znížená		0.39000		0.39000		0.00000		0.00000		0.01492		0.01492																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1548604820

						19		K		721140806		Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200,  -0,03065t		súb		1.000				0.000								znížená		0.54400		0.54400		0.00000		0.00000		0.03065		0.03065																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2108329006

						20		K		721171109		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2		súb		1.000				0.000								znížená		0.61681		0.61681		0.00163		0.00163		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1989030491

						21		K		721171803		Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75,  -0,00210 t		súb		1.000				0.000								znížená		0.02900		0.02900		0.00000		0.00000		0.00210		0.00210																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-879129556

						22		K		721171808		Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114,  -0,00198 t		súb		1.000				0.000								znížená		0.07800		0.07800		0.00000		0.00000		0.00198		0.00198																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-771379095

						23		K		721173205		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8		súb		1.000				0.000								znížená		0.34249		0.34249		0.00064		0.00064		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		355445790

						24		K		721173206		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8		súb		1.000				0.000								znížená		0.40614		0.40614		0.00078		0.00078		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		429764819

						25		K		721290111		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		súb		1.000				0.000								znížená		0.04500		0.04500		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1426704739

								D		722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod								0.000												1.06924				0.00071				0.00213																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						26		K		722130801		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25,  -0,00213t		súb		1.000				0.000								znížená		0.16400		0.16400		0.00000		0.00000		0.00213		0.00213																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-628647948

						27		K		722171222		Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 25/4, 2		súb		1.000				0.000								znížená		0.67604		0.67604		0.00031		0.00031		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		107022114

						28		K		722290215		Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100		súb		1.000				0.000								znížená		0.17115		0.17115		0.00039		0.00039		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-150215776

						29		K		722290234		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		súb		1.000				0.000								znížená		0.05805		0.05805		0.00001		0.00001		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1813888831

								D		725		Zdravotechnika - zariaď. predmety								0.000												12.60426				0.14093				0.13030																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						30		K		725110811		Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -0,01933t		súb.		2.000				0.000								znížená		0.51800		1.03600		0.00000		0.00000		0.01933		0.03866																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		677499834

						31		K		725119307		Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom		súb.		1.000				0.000								znížená		1.27398		1.27398		0.00077		0.00077		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2103448208

						32		M		6420133890		Misa kombinovaná stojacia biela		ks		1.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.01500		0.01500		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		984716215

						33		K		725210821		Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t		súb.		4.000				0.000								znížená		0.34200		1.36800		0.00000		0.00000		0.01946		0.07784																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-733132141

						34		K		725219401		Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry		súb.		4.000				0.000								znížená		1.49985		5.99940		0.00057		0.00228		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-90255750

						35		M		6420135220		Umývadlo biela		ks		4.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.01310		0.05240		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-162038180

						36		M		5514702500		Uzávierka zápachová-sifón umývadlový		ks		4.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.01440		0.05760		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2100631070

						37		K		725820810		Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t		súb.		4.000				0.000								znížená		0.25000		1.00000		0.00000		0.00000		0.00260		0.01040																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1566004344

						38		K		725829201		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej		súb		4.000				0.000								znížená		0.39272		1.57088		0.00012		0.00048		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1968269246

						39		M		5511875190		Batéria nástenná umyvadlová		ks		4.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00310		0.01240		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1579977315

						40		K		725860820		Demontáž jednoduchej  zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t		ks		4.000				0.000								znížená		0.08900		0.35600		0.00000		0.00000		0.00085		0.00340																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-631883449

								D		733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								0.000												0.54167				0.00146				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						41		K		733161101		Potrubie plastové PVC+PP spoj lepený D 20 mm		súb		1.000				0.000								znížená		0.12116		0.12116		0.00028		0.00028		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-197453085

						42		K		733161501		Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch		súb		1.000				0.000								znížená		0.39051		0.39051		0.00087		0.00087		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1826513964

						43		M		2862465895		Prechod plasthliník/oceľ, plasthliník/PP 		súb		1.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00031		0.00031		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		251949921

						44		K		733191301		Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm		súb		1.000				0.000								znížená		0.03000		0.03000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1953765740

								D		734		Ústredné kúrenie, armatúry.								0.000												0.68400				0.00816				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						45		K		734191412		Montáž a dodávka ventilov		súb.		1.000				0.000								znížená		0.68400		0.68400		0.00816		0.00816		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-695438623

								D		735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								0.000												0.15400				0.00000				0.02114																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						46		K		735121810		Demontáž radiátorov 		súb		1.000				0.000								znížená		0.07700		0.07700		0.00000		0.00000		0.01057		0.01057																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1407824134

						47		K		735121815		Spätná montáž radiátorov		súb		1.000				0.000								znížená		0.07700		0.07700		0.00000		0.00000		0.01057		0.01057																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1849673837

								D		766		Konštrukcie stolárske								0.000												9.49507				0.18200				0.00800																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						48		K		766662112		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania		ks		7.000				0.000								znížená		1.22501		8.57507		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		437677080

						49		M		5491502040		Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB		ks		7.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.00700		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1782925210

						50		M		6117103100		Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm		ks		7.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.02500		0.17500		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		312756550

						51		K		766662811		Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových,  -0,00100t		ks		8.000				0.000								znížená		0.11500		0.92000		0.00000		0.00000		0.00100		0.00800																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2102821278

								D		767		Konštrukcie doplnkové kovové								0.000												0.67502				0.10801				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						52		K		767662110		Montáž mreží pevných skrutkovaním		súb		1.000				0.000								znížená		0.67502		0.67502		0.00001		0.00001		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1003363506

						53		M		5538168175		Oceľové mreže na mieru		ks		9.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.01200		0.10800		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1957838950

								D		771		Podlahy z dlaždíc								0.000												84.67200				2.81553				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						54		K		771575127		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore		m2		96.000				0.000								znížená		0.88200		84.67200		0.00385		0.36960		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1874643800

						55		M		5978651520		Keramické dlaždice podľa výberu investora		m2		100.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.01920		1.92000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2092243485

						56		M		5978651610		Lepidlo AD 501 (C1), veľkosť balenia 25kg, orientačná spotreba cca 4,2 kg/m2, obj.č. BC50152507L0V		kg		450.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.45000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1282361792

						57		M		5978651620		Škárovacia hmota , veľkosť balenia 20kg, orientačná spotreba 0,3 - 0,8 kg/m2		kg		45.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.04500		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1903382456

						58		M		5978651710		Silikón, veľkosť balenia 310ml, orientačná spotreba 6 - 12 m		bal		3.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00031		0.00093		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1081290988

						59		M		5978651810		Penetračný náter PE 202 , veľkosť balenia 10l, orientačná spotreba 0,10 - 0,35 l/m2, 		l		30.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.03000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-346634008

								D		776		Podlahy povlakové								0.000												32.25130				0.22950				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						60		K		776410005		Oprava podlahových líšt soklových lepením		m		50.000				0.000								znížená		0.21307		10.65350		0.00004		0.00200		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1531121013

						61		M		2841291860		Soklová lišta 		m		50.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2045397283

						62		K		776521100		Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov		m2		70.000				0.000								znížená		0.30854		21.59780		0.00030		0.02100		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		497354671

						63		M		2841305073		PVC homogénna podlaha 2mm, trieda záťaže 34/43, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, iQ PUR (samoobnoviteľný PUR povrch)		m2		70.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00295		0.20650		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		313855794

								D		781		Dokončovacie práce a obklady								0.000												23.14500				0.43356				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						64		K		781445068		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore		m2		15.000				0.000								znížená		1.54300		23.14500		0.00335		0.05025		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-518578217

						65		M		5976574000		Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké podľa výberu investora		m2		16.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.02100		0.33600		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1780336502

						66		M		5978651615		Lepidlo, veľkosť balenia 25kg, orientačná spotreba cca 4,2 kg/m2,		kg		40.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.04000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1554522434

						67		M		5978651620		Škárovacia hmota , veľkosť balenia 20kg, orientačná spotreba 0,3 - 0,8 kg/m2		kg		5.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.00500		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		322737285

						68		M		5978651710		Silikón, veľkosť balenia 310ml, orientačná spotreba 6 - 12 m		bal		1.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00031		0.00031		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2147346533

						69		M		5978651810		Penetračný náter PE 202 , veľkosť balenia 10l, orientačná spotreba 0,10 - 0,35 l/m2, 		l		2.000				0.000								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.00200		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-564640493

								D		783		Dokončovacie práce - nátery								0.000												11.64220				0.01300				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						70		K		783122510		Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105μm		m2		20.000				0.000								znížená		0.13863		2.77260		0.00038		0.00760		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2015918310

						71		K		783214900		Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. olejové jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm		m2		20.000				0.000								znížená		0.27132		5.42640		0.00018		0.00360		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1804238417

						72		K		783221900		Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35μm		m2		20.000				0.000								znížená		0.17216		3.44320		0.00009		0.00180		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1398799669

								D		784		Dokončovacie práce - maľby								0.000												80.56150				0.30350				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						73		K		784110910		Oprava, maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m		m2		300.000				0.000								znížená		0.01250		3.75000		0.00031		0.09300		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1646618086

						74		K		784402801		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m		m2		300.000				0.000								znížená		0.05800		17.40000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1616720084

						75		K		784430010		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   		m2		300.000				0.000								znížená		0.09330		27.99000		0.00031		0.09300		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		358659187

						76		K		784430030		Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   		m2		300.000				0.000								znížená		0.08643		25.92900		0.00035		0.10500		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-592280899

						77		K		784498921		Vyhladenie maliarskou sadrou dvojnásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m   		m2		25.000				0.000								znížená		0.21970		5.49250		0.00050		0.01250		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1161933794

								D		M		Práce a dodávky M								0.000												3.00300				0.00000				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		21-M		Elektromontáže								0.000												3.00300				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						78		K		22011065100		Montáž a dodávka elektroinštalácie		súbor		1.000				0.000								znížená		3.00300		3.00300		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		977700262





Strana &P z &N	







 
SZING – EX - PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. 


VILA – FUDEMUS, Hlavná 1554, 925 22  Veľké  Úľany 
PROJEKTOVANIE, DOZOROVANIE A REALIZÁCIA STAVIEB 


Tel./Fax.: +421/0/31 78 78 381, E-mail.: szing@szing.sk, www.szing.sk 
 


 


 
 


 
 


SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
TECHNICKÁ  SPRÁVA 


 
 
 
NÁZOV STAVBY :  STAVEBNÉ ÚPRAVY PRIESTOROV ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
 
INVESTOR :   OBEC VEĽKÉ ÚĽANY 
    OBECNÝ ÚRAD, HLAVNÁ 578 
    VEĽKÉ ÚĽANY 925 22 
 
MIESTO  STAVBY :  VEĽKÉ ÚĽANY 
 
Katastrálne  územie :   VEĽKÉ ÚĽANY 
Parcelné čísla:  180/6 
  
SPRACOVATEĽ :  SZING – EX – PROJEKT  


SLOVAKIA spol. s r.o.  Veľké Úľany 
 
ZODP.PROJETANT :  ING.  PAVOL  SZÁRAZ 
 
VYPRACOVAL :  ING.  PAVOL  SZÁRAZ 
 
DÁTUM :   02/2017 
 
 
 







A.  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
 
1.  Identifikačné  údaje  stavby : 
 
Názov  stavby  :  Stavebné úpravy priestorov základnej školy 
Miesto  stavby  :   Veľké Úľany 
Katastrálne územia :  Veľké Úľany 
Parcelné  číslo  :  180/6 
Investor  :   Obce Veľké Úľany 
    Obecný úrad, Hlavná 578 
    Veľké Úľany 925 22 
Okres :    Galanta 
Kraj :    Trnavský 
 
Charakter stavby :  Stavebné úpravy 
Dodávateľ stavby :  Dodávateľsky 
 
Zodpovedný projektant : Ing. Száraz  Pavol, aut.stav.inžinier 
Vypracoval :   Ing. Száraz  Pavol 
 
 
2.  Základné  údaje  o stavbe : 
 
Projekt  stavby  rieši  stavebné úpravy priestorov základnej školy, ktorým sa vytvoria nové 
odborné učebne a knižnica v budove základnej školy vo Veľkých Úľanoch. 
 
 
3.  Prehľad  východiskových  podkladov  : 
 
Ako  podklad  bolo  použité pôvodná projektová dokumentácia, konzultácie objednávateľom 
a zameranie skutkového stavu, ktorý  previedol  Ing. Száraz  Pavol   projektant  stavby. 
 
 
4.  Starostlivosť  o  životné  prostredie : 
 
Vplyv stavby na životné prostredie nemá ohrozujúce faktory. Stavebnými úpravami budovy 
nevzniká zhoršenie životného prostredia. 
 
 
5.  Zdôvodnenie  stavby  a  jej  cieľov 
 
Súčasný technický stav riešených priestorov je nevyhovujúci na výučbu odborných 
predmetov. Po stavebných úpravách získame 3 prerobené učebne odborných predmetov a 1 
knižnicu, ktoré budú spĺňať všetky predpoklady z funkčného, estetického a hygienického 
hľadiska podľa platných predpisov.  
Stavebnými úpravami získame 4 nové úplne funkčné priestory, kde sa budú môcť žiaci 
základnej školy tráviť príjemné chvíle počas výučby odborných predmetov, ako aj tráviť 
voľný čas v školskej knižnici.  
 
 







6.  Vecné  a  časové  väzby  stavby  na  okolitú  výstavbu :  
 
Stavba nemá žiadne časové a vecné väzby na okolitú výstavbu. 
 
 
7.  Prehľad  užívateľov  a prevádzkovateľov  stavby : 
 
Prevádzkovateľom a užívateľom  stavby bude investor, t,j.  Obec Veľké Úľany . 
 
 
8.  Technické  vybavenie  objektu 


 
V objekte technické vybavenie sa nemení, len sa zrekonštruujú potrebné rozvody 
v jednotlivých navrhovaných priestoroch. 
 
  
9.  Bezpečnostné  predpisy 


 
Pri stavebných prácach je nevyhnutné dodržiavať ustanovenia príslušných STN a tiež 
predpisy o ochrane zdravia pri práci.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







B.  TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
U m i e s t n e n i e     s t a v b y  : 
 
Pozemok s budovou základnej školy sa  nachádza  k. ú.  Veľké Úľany  na ulici Štefana 
Majora. 
 
A r c h i t e k t ú r a  : 
 
Architektúra  je  jednoduchá,  prispôsobená  účelu, ktorému  bude  slúžiť.  Riešenie 
stavebných úprav do vonkajšej architektúry nebude zasahovať. Stavebné úpravy sa budú 
týkať len vnútorných priestorov základnej školy. 
Budova je riešená ako samostatne stojaci objekt, s dvoma nadzemnými podlažiami, a jedným 
podzemným podlažím. Budova je zastrešená so šikmou sedlovou strechou. 
  
Popis technického riešenia  
 
Búracie práce  
Na základe stavebných úprav budú vykonané nasledujúce búracie práce : 


- vybúranie poškodených a nevyhovujúcich podlahových vrstiev 
- vybúranie priečky 
- vysekanie rýh pre elektroinštaláciu 
- odvoz vybúranej stavebnej sutiny na povolenú skládku 


 
 
Povrchové úpravy 
Na základe stavebných úprav budú vykonané nasledujúce povrchové úpravy : 


- oprava omietok - základná omietka, finálna omietka 
- oprava podláh – oprava betónovej mazaniny, nivelácia podláh,  oprava hydroizolácie 


 
 
Zdravotechnika, kúrenie 
Na základe stavebných úprav budú vykonané nasledujúce práce : 


- demontáž zariaďovacích premetov, montáž nových zariaďovacích predmetov 
- potrebná úprava vnútorných rozvodov vody a kanalizácie 
- potrebná úprava rozvodov a vykurovacích telies kúrenia 


 
Elektroinštalácia 
Na základe stavebných úprav budú vykonané nasledujúce elektroinštalačné práce : 


- podľa účelu jednotlivých priestorov budú vybudované nové zásuvkové a svetelné 
okruhy podľa potrieb  


- nové dátové rozvody podľa potrieb jednotlivých miestností 
- signalizačné zariadenie podľa potrieb jednotlivých miestností 


 
 
Stolárske práce 
Na základe stavebných úprav budú vykonané nasledujúce stolárske práce : 


- vyvesenie dverných krídiel 
- zavesenie nových dverných krídiel 
- podľa potreby montáž stavaných políc a skríň do SDK priečky 







Kovové a doplnkové konštrukcie 
Na základe stavebných úprav budú vykonané kovové konštrukcie : 


- na všetky okná  sú navrhnuté oceľové mreže, kvôli bezpečnosti 
 
 
Podlahy 
Na základe stavebných úprav budú vykonané nasledujúce práce na podlahách : 


- nová keramická dlažba v chemicko-biologickej učebni 
- nová keramická dlažba v učebni polytechniky 
- nová PVC podlaha v učebni informatiky 
- nová PVC podlaha v knižnici 


 
 
Maľby 
Na základe stavebných úprav budú vykonané nasledujúce maľby : 


- odstránenie nevyhovujúcich vrstiev maľovky 
- penetrácia stien 
- všetky omietnuté steny a stropy budú nanovo premaľované 


 
 
V objekte nevyskytuje zvlášť agresívne prostredie a preto netreba previesť zvláštne ochranné 
povrchové úpravy. 
 
 
Bezpečnostné predpisy 


 
Pri stavebných prácach je nevyhnutné dodržiavať ustanovenia príslušných STN a tiež 
predpisy o ochrane zdravia pri práci.   
 
POZNÁMKY 
 
Spôsob nakladania so stavebným  materiálom  a s odpadmi, ochrana  prírody a krajiny 
 
Spôsob nakladania so stavebným materiálom : 
Stavebné materiály potrebné na stavebné úpravy priestorov základnej školy budú skladované 
v budove školy a budú použité na stavbu. 
 
Odpadové hospodárstvo : 
Nakladanie s odpadmi je riešené v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. Pri realizácii stavby sa 
predpokladá vzniknutie nasledovných odpadov, zaradené podľa vyhlášky č.284/2001 MŽP 
SR. 
Pri preberaní hotovej stavby dodávateľ stavby  je povinný predložiť doklad o uložení 
stavebnej sutiny. 
Komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do zberných nádob zodpovedajúci systému 
zberu v obci Veľké Úľany a nakladať s ním v súlade so záväzným nariadením obce Veľké 
Úľany zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu. 
 
 
 
 







Poznámky týkajúce sa projektovej dokumentácii  
 
Príslušná projektová dokumentácia slúži na získanie stavebného povolenia. Pri realizácii je 
nutné spolu konzultovať – investor, projektant stavby, stavebný dozor, dodávateľ stavby, 
odborník použitých materiálov – aby boli vyriešené všetky detaily ohľadom zhotovenia 
príslušnej stavby. 
Nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a realizáciou, alebo zmeny projektovej 
dokumentácie budú riešené postupne po dohode všetkých zainteresovaných počas výstavby. 
Všetky zmeny je nutné prekonzultovať s projektantom.  
  
Ostatné  podrobnosti   -  viď.  výkresová  dokumentácia.   
 
 
Vo Veľkých Úľanoch 02/2017   Vypracoval: Ing. Pavol Száraz 
 
 
 





