
Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 2016/DC/01/038

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

medzi

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo 

IČO: 00316075 

DIČ:2021115052

Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.

Č. účtu: 8174961/5200

IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotovíte!’ : STRABAG s .r. o.

Sídlo, (miesto podnikania): Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

IČO: 17 317 282 

DIČ:2020316298 

IČ DPH: SK2020316298

Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová -  konateľ spoločnosti

Viera Nádaská -  konateľ spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč -  konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s. pobočka 
zahraničnej banky

Č. účtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,oddiel Sro, vložka 
911/B

(ďalej len „zhotovíteľ“).



I .

Zmluvné strany týmto dodatkom sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy 
o dielo, uzavretej dňa 09.09.2016 nasledovne :

Článok XIV. Záverečné ustanovenia znie nasledovne :

1. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, 
ktorá spočíva v tom že:

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná 
sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ, 
a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok alebo neschválenia procesu 
verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si verejný 
obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu 
anulovať.

2. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon 
kontroly(auditu) overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými 
osobami, ktorými s ú :

a) príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby,

c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Sr a ES,

a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od 
tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za 
podstatné porušenie sa považuje v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne 
dohodnutých termínov, nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok 
zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri 
vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným 
dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia 
sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného 
čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v 
stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od 
ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie



zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie 
rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne 
súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a 
nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej 
vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, 
ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

6. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na 
dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ 
bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. 
Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na 
splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu 
zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností 
podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie 
realizácie predmetu zmluvy uvedie.

7. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály 
a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu 
povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a 
kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o 
ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

9. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré 
by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a 
prevzatia staveniska.

10. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných 
písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami 
uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie 
byť v rozpore s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

13. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

14. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.



15. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 -  Ocenené položkovité výkazy výmer

Príloha č. 2 -  Opis predmetu zákazky v zmysle výzvy na predloženie ponuky 

Príloha č. 3 -Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy 

Príloha č. 4 -  Projektová dokumentácia

Príloha č. 3 -  Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy sa mení 
nasledovne :

Odsek „ Pracovné dni sa mení na Kalendárne dni “

II.

Všetky ostatné ujednania zakotvené v pôvodnej zmluve o dielo zo dňa 09.09.2016 
ostávajú nezmenené v platnosti.

III.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo uzavretej dňa 09.09.2016 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom a účinným sa stáva dňom podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami.

2 2  05. 2017
Vo Fiľakove, dňa 09.02.2017 Vo Zvolene, dňa.

Ing. Pavel Muller ^ivy 61/A’ aíža 10 Bratislava

riaditeľ Oblasti STRED Zvolen 
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Zhotoviteľ 
Ing. Marcel Štulajter

vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec 
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

objednávateľ 
Mgr. Attila Agócs, PhD.

zhotoviteľ



Stavba:   Kompostáreň mesta Fiľakovo- rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa

Objednávateľ:   Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ:   STRABAG s.r.o.

SO – 102 Betónové prefabrikované silážne jamy – Kompostovacie plochy 46 299,30

Zemné práce 2 169,19
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 451,05
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 1,46
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 312,86
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 0,76
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m 263,08 263,08
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,vyklčovaných krovín po spevnenej ceste 87,69 87,69
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 384,66
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 106,11
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 176,86
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 384,66

Zakladanie 1 798,52
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných 110,61 110,61
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 166,52 166,52
Základové dosky z betónu železového V4 T50-C 25/30 (bez výstuže) 343,65 343,65
Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie 218,82 218,82
Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie 26,56 26,56
Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t 932,36

Zvislé a kompletné konštrukcie 2 562,60
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 744,53 744,53
Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce 865,02
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce 229,31 229,31
Výstuž stien a priečok 11373 445,95
Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 11373-zakladova doska 277,79

Komunikácie 1 305,79
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm 1 305,79

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25 049,72
Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 20 mm 4 108,57
Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne 241,07 241,07
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm 2 381,51 2 381,51
Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm 14 783,39 14 783,39
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 205,10 205,10
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie 50,22 50,22
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 536,82
Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre spevnenie podkladov) 721,29
Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z recyklátu betónového fr. 0-63 mm so zhutnením 1 435,02
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 200 mm, šírky nad 5 do 10 mm 586,73 586,73

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 448,73
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu 2 046,19 2 046,19
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou 241,07 241,07
Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky 137,80 137,80
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky) 133,56 133,56
Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 50x30x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 150,27 150,27
Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t 118,65 118,65
Búranie konštr. nad 2m2 z betónu železového 395,50 395,50
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 69,70 69,70
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 69,70 69,70
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m 47,79 47,79
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 38,50 38,50

Presun hmôt HSV 14,62
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m 7,31
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m 7,31

Izolácie proti vode a vlhkosti 6 336,16
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú 239,11
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400 1 504,31
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú 45,78
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400 154,81
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej 39,54
Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm 156,34
Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm 463,43
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju 977,56
803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá 2 410,14
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju 96,41
803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá 248,03
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 0,35
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m 0,35

Konštrukcie doplnkové kovové 1 508,38
Montáž kanálových krytov osadenie krytov 107,10 107,10
Podlahový rošt - pozink /P/30x30/1200x1000 1 401,12 1 401,12
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 0,08 0,08
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m 0,08 0,08

Dokončovacie práce a obklady z kam. 660,09
Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvale pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm 660,07 660,07
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m 0,01 0,01
Kamenné obklady, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m 0,01 0,01

Dokončovacie práce - nátery 1 155,40
Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105μm 40,23 40,23

Nepomenovaný diel
Zhotovenie náteru ošetrenie muriva proti machu - na ploche zvislej 76,63 76,63
Špeciálny vodouriediteľný penetračný náter na savé alebo slabo savé podklady PCI Gisogrund 404 , č. 55262558 BASF-adhezny mostik 967,63 967,63
Zhotovenie nástreku ošetrenie muriva proti machu na ploche zvislej 28,74 28,74
Chloramin T 42,17 42,17

Geodetické práce 290,10
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu 290,10 290,10

SO – 102.1 Cestné panely 16 045,27

Zemné práce 1 426,54
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t 11,46 11,46
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 410,75
Príplatok za lepivosť horniny 3 1,33
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 159,78
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 0,26
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m 275,32
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 75,95
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 126,58
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 275,33
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 31,09 31,09
Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu 58,42 58,42
Trávové semeno - parková zmes 0,27 0,27

Zakladanie 369,22
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných 71,79 71,79
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m 45,20 45,20
Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 400 252,23 252,23

Komunikácie 12 481,00
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm 2 494,14
Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm 1 499,68 1 499,68
Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15 8 458,56 8 458,56
Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky kamenivom ťaženým 28,62 28,62

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 472,29
Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka 32,70
Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka 1 076,40
Obrubník betónový A 2-15 355,95
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka 4,29 4,29
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 0,91 0,91
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 0,91 0,91
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m 0,63 0,63
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 0,50 0,50

Presun hmôt HSV 6,12
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu 3,06
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m 3,06

Geodetické práce 290,10
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu 290,10 290,10

SO – 102.2 Manipulačná plocha 20 869,16

Zemné práce 1 574,27
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t 93,97 93,97
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3 320,85
Príplatok za lepivosť horniny 3 1,04
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 104,64
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 0,17
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 209,41
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 69,80
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 57,77
Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard 480,81
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 46,52
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 101,18
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 30,51
Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu 57,33 57,33
Trávové semeno - parková zmes 0,27 0,27

Zakladanie 1 437,14
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných 76,30
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 162,06 162,06
Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 882,67 882,67
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m 48,04
Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 400 268,07

Zvislé a kompletné konštrukcie 2 509,87
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm 2 017,14
Plotova strieska murikova 500*1000 mm -obojstranný sklon - oporne mury 162,36 162,36
Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 330,37

Komunikácie 2 650,79
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm 2 650,79

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 360,37
Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm 6 659,08 6 659,08
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 121,19 121,19
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie 29,67 29,67
Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre spevnenie podkladov) 1 074,37 1 074,37
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 5 do 10 mm 476,06 476,06

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 175,11
Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka 268,14 268,14
Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka 636,91 636,91
Obrubník betónový A 2-15 210,62 210,62
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka 35,18 35,18
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 7,49 7,49
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 7,49 7,49
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m 5,14 5,14
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 4,14 4,14

Presun hmôt HSV 9,42
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu 4,71
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m 4,71

Izolácie proti vode a vlhkosti 262,12
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej 15,28 15,28
Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm 60,41 60,41
Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm 186,41 186,41
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m 0,01 0,01
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m 0,01 0,01

Konštrukcie doplnkové kovové 1 729,69
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg 278,20
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 31,8 mm, hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0. 548,90
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 51 mm, hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0. 658,46
Platnička oceľová 100x100x10mm 79,65
Kotva MKT SZ-S 12x127mm M8 164,40
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 0,04
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m 0,04

Dokončovacie práce a obklady z kam. 535,59
Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvale pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm 535,57 535,57
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m 0,01 0,01
Kamenné obklady, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m 0,01 0,01

Dokončovacie práce - nátery 334,69
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70μm 144,65
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A 3x emailovanie - 105μm 190,04

Geodetické práce 290,10
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu 290,10 290,10

C E N A   B E Z   D P H 83 213,73
D P H   2 0 % 16 642,75
C E N A   V R Á T A N E   D P H 99 856,48
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Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy

Deň

Stavebný objekt / položka 1 2 3 4 5 6

384,66

8 9 10 11 127 SPOLU:

451,05
1,46

312,86
0,76

14 15 16 17 18

106,11
176,86
384,66

932,36

865,02

445,95
277,79

1 305,79

4 108,57

536,82
721,29

1 435,02

7,31
7,31

239,11
1 504,31

45,78
154,81
39,54
156,34
463,43
977,56

2 410,14
96,41
248,03
0,35
0,35

410,75
1,33

159,78
0,26

275,32
75,95
126,58
275,33

2 494,14

32,70
1 076,40
355,95

3,06
3,06

320,85
1,04

104,64
0,17

209,41
69,80
57,77

480,81
46,52
101,18

30,51

76,30

48,04
268,07

2 017,14

330,37

2 650,79

4,71
4,71

0,04

144,65
190,04

278,20
548,90
658,46
79,65
164,40
0,04


