
Zmluva o dielo 
                                         č. zhotoviteľa: 2018/DC/01/011 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie 

podlimitných zákaziek). 
 

I. Zmluvné strany 
Na jednej strane:  
 
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  
na strane druhej:  
 
Obchodné meno:  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 - konateľka spoločnosti 
   Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti 

Viera Nádaská - konateľka spoločnosti 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Č. účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003 
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B 
Číslo zápisu: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s 
označením investičnej akcie „Novostavba tržnice mesta Fiľakovo“  
 
Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.  
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na ul. Trhová v rozsahu:  
 
a) podmienok uvedených v tejto zmluve,  
b) súťažných podkladov tejto podlimitnej zákazky, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä 
opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 3  
c) projektovej dokumentácie stavby, ktorá je prílohou č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „projektová 
dokumentácia“)  
d) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,  



e) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,  
f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických 
noriem,  
g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených 
zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom 
denníku, alebo inou písomnou formou.  
 
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.  
 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou 

odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi 
objednávateľa, čomu prispôsobí aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú 
škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej 
činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia 
staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k 
nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty 
predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež 
potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto  
zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri 
výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné 
odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.  
 
5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi 
Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa 
odovzdaním stáva Prílohou č. 2 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a 
prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia 
staveniska zhotoviteľom.  
 
6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu 
uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa 
považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. 
„Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu 
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči 
objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.  
 
7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo 
„oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ 
objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a 
zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné 
plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného 
zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa 
alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže vyť v 
osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane 
preukázateľne iný právny vzťah.  
Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely 
plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na 
oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je 
vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí 
rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, 
vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) 
koná za zmluvnú stranu.  
 



III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne do 180 kalendárnych dní  odo dňa 
odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä 
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. V 
prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne 
odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia 
staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
 
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác 
alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na 
základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k 
zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v 
stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný 
zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.  
 
3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby 
dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný 
Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.  
 
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo 
predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2 a bodu 7.  
 
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu 
zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude 
považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.  
 
6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve 
o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej 
dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.  
 
7. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.  
 

IV. Cena diela 

 
1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky 
zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky.  
 
Celková zmluvná cena bez DPH v EUR                   620 542,65 € 
Sadzba DPH v 20 %                                                                20 % 
Celková zmluvná cena s DPH v EUR                       744 651,18 €   

/slovom : sedemstoštyridsaťštyritisícšesťstopäťdesiatjeden/18 EUR s DPH/  
 
2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), 
ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer 
tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.  
 



3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej 
dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v 
súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných 
prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a 
stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k 
vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné 
skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnej dielenskej 
dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie 
staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné 
napojenie a meranie ich spotreby.  
 
4. Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa 
Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a 
z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú 
úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.  
 
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie 
predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky 
požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v 
článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase 
podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani 
nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave 
výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v 
tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.  
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré 
nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného 
výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, 
budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.  
 

V. Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe faktúry 
vystavovanej zhotoviteľom, vždy do 15-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Objednávateľ 
akceptuje maximálne dve faktúry ročne. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať 
objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích 
protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom 
objednávateľa.  
 
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom 
objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem 
odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.  
 
3. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby, najneskôr však do troch dní 
od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na 
adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.  
 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať 
na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí 
odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V 
prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej 
lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 
kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. 
Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v 



lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru 
objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.  
 
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už 
realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v 
súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od 
odstránenia vád a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a 
prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými 
účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky 
faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis 
faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.  
 
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí 
byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ 
oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo 
dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  
 
7. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým 
Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania 
až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie 
objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.  
 
8. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy 
z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo 
v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, 
ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.  
 
9. Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi ku dňu podpísania tejto zmluvy 
bankovú záruku – Performance bond ( výkonnostnú záruku ) vo výške 10 % z celkovej ceny  diela s 
DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči 
objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať 
tieto podmienky : 
 
a ) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu 
vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela 
uvedeného v tejto zmluve, 
 
b ) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa, 
 
c ) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu 
objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný 
zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie 
povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona 
alebo tejto zmluvy, 
 
d ) bankovú záruku Performance bond nahradí zhotoviteľ po ukončení diela bankovou zárukou – 
Waranty bond ( garančná záruka ) vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH, najneskôr do 14 dní od 
podpisu protokolu o prevzatí dokončenej stavby. Banková záruka Waranty bond zanikne uplynutím 12 
mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela „Novostavba tržnice mesta Fiľakovo“. 
   

 

 

 

 

 



VI. Základné podmienky vykonávania diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a 
odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky 
MPSVR SR 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., zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.  
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré 
bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to 
minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni 
zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ 
osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže 
objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť 
niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, 
minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na 
kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať 
stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa 
na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny 
orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa 
uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje 
zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 
6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.  
 
3. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) 
platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní 
platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na 
stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami 
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.  
 

4. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, 
resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie 
parametrov výrobkov.  
 
5. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom 
vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstarať, môže 
objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak 
použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a 
pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá  
cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela 
podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii 
objednávateľa.  
 
6. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, 
vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom 
objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom 
projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. 
dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. 
V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, 
ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť 



dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. 
ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.  
 
7. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických 
podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, 
garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.  
 
8. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť 
zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote 
zhotoviteľ.  
 
9. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení 
inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové 
povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. 
Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné 
náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov 
podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu 
pokuty, alebo inej sankcie, resp. Iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu 
pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.  
 
10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je 
zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s 
odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o 
naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, 
bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, 
ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.  
 
11. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k 
poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré 
vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotovovateľ. V prípade, že zo 
strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo 
inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a 
uhradenie v určenej lehote.  
 
12. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi 
vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného 
prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a 
uhradenie v určenej lehote.  
 
13. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou 
a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 
súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného 
denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú 
osobu na vykonávanie tejto činnosti.  
 
 
 



VII. Stavenisko 

 

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a 
ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., 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 a nariadením vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za 
poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.  
 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie 
nočného a nedeľného pokoja.  
 

VIII. Stavebný denník 

 

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného 
denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmä údaje o časovom postupe 
prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje 
dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy…)  
 
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť 
denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím 
riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.  
 
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaný do stavebného denníka pri 
odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a 
odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej 
zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z 
kontrolného dňa.  
 
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.  
 
a.) Úvodné listy obsahujú:  

• Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, 
zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,  

•  2.identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,  
• prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,  
• zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov  
• prehľad skúšok každého druhu.  

 
b.) Denné záznamy:  
- sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné 
priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s 
pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s 
dátumom zhodným s originálom.  
 
c.) Prílohy:  
- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) 
ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:  

• osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola 
vypracovaná),  



• rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,  
•  záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,  
• priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,  
• kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,  
• zápisy z kontrolných dní.  

 
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď 
sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s 
uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné 
miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, 
pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho 
stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia 
objednávateľa a zhotovovateľa.  
 
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, 
je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise 
upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V 
prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.  
 

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis 
záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný 
preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia 
záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.  
 
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od 
originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. 
Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní 
a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.  
 

IX. Zakrývanie prác 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším 
postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť 
odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako 
môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa 
podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.  
 

X. Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) 
podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..  
 
2. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo 
neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä  
zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za 
neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde 
k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s 
odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na 
začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov. Za deň ukončenia 
stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po 
odstránení vád uvedených v zápise.  
 



3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne 
doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom 
dni.  
 
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä 
zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.  
 
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a 
zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že 
stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek 
objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.  
 
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. 
obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez 
splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.  
 
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:  
 
a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie     
    stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej    
     konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,  
b. prvý prepis stavebného denníka,  
c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,  
d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,  
e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom     
    vyhotovení,  
f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,  
g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,  
h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle     
    článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,  
i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch  
   vyhotoveniach.  
 
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú 
zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň 
súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v 
projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.  

 

XI. Záruka za akosť 

 

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa 
prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých 
drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce 
alebo jej časti (diela).  
 
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po 
ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.  
 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomné reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote 
najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne 
(zápisnične) nedohodnú inak.  
 
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej 
doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto 
článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich 



bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a 
v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.  
 
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa 
zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť 
telefonické na čísle 0910 752 625, faxovou správou na čísle 045/532 08 35 alebo prostredníctvom e-
mailu: marcel.stulajter@strabag.com. 
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád  inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v 
prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady 
neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).  
 

XII. Zmluvné sankcie 

 

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je 
zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania z fakturovanej sumy vo výške 
podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.  
 
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. 
III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 000,- EUR 

(slovom pätnásťtisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy 
objednávateľom z tohto dôvodu.  
 
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ 
oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH za 
každý deň omeškania.  
 
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3.,bod 4. alebo 
bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie pokuty zhotoviteľom vo výške 200,- EUR 
za každý deň omeškania zhotoviteľa.  
 
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná 
pokuta, nie je týmto dotknutý.  
 

XIII. Vyššia moc 

 

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné 
udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné 
katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 
mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada 
druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu 
moc, právo odstúpiť od zmluvy.  
 

XIV. Záverečné ustanovenia 

  

1. 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  regionálenho príspevku vykonávaný v súlade  s príslušnými  
právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú : 

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. 

 

2. 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.  
 
3. 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.  
 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali 
po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.  
 
5. 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.  
 

6. 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.  
 
7. 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.  
 
8. 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.  



 
9. 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. 
§ 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.  
 
10. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ostatných súvisiacich predpisov.  
 
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.  
Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých 
svojich identifikačných údajov.  
 
12. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.  
 
13. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.  
 
14. Prílohami tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer s technickou správou a situačným výkresom  
Príloha č. 2 – Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia  
Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov  
Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia  
 
 
Za zhotoviteľa:                                                                Za objednávateľa:  
 
 
Vo Zvolene, dňa 01.06.2018                           Vo Fiľakove, dňa 14.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
                       v.r.                                                                               v.r. 
  __________________________                              __________________________  

Ing. Pavel Müller                     Mgr. Attila Agócs, PhD.       
riaditeľ oblasti STRED Zvolen                   primátor mesta 
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 
 
 
 
                v.r. 

 
        Ing. Aneta Mojžišová 
ekonómka oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 
 
Zmluvu overil: Ing. Marcel Štulajter 



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s .r.o .
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282
Z a s t: Vierou Nádaskou, konateľkou '

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, V ložka číslo: 
991/B.

sp lnom ocňu je

Ing. Marcela Štulajtera, nar.

aby uvedenú spoločnosť STRABÁG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní 
verejných zákaziek "š predpokladanou cenou do 500 tis. €  (slovom päťsto tis íc Eur) bez 
DPH a zastuptoval p jr  všetkých ̂ úkonoch v  obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného 
úkonu nepresjphne'éoótis. €  (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je  oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie 
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstárávateľ a akýchkoľvek súvisiacich 
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na 
preskúm anie úkonov zadávateľa, uzatvárať zm luvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z 
uzatvorených zm lúv a potvrdzovať plnenie.

Splnom ocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnom ocnenou osobou.

Toto plnom ocenstvo p la tí do skončenia pracovného pomeru splnom ocnenca, alebo do 
jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnom ocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

V iera  Nádaská 
konateľka

Ing. Branislav Lukáč 
konateľ

Splnom ocnenie prijím am : Ing. Marcel Štulajter 

Dátum prijatia plnej moci:.3 . 3 . 2 0 1 4 Podpis splnomocnenca:



OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum
narodenia! , bytom | ktorého(ej) totožnosť som
zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. CentrýJfy register
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo |

Bratislava dňa 19.3.2014

erený
im Macákom 

íratislave

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

PodTaknihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum, narodenia
bytom ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)

zákonným spôsobom ^pôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo číslo: ktoiý(á) podpis na listine uznal(a) z a svoj vlastný. Centrálny register osvedčených
podpisov pridelil podpisu poradové číslo ^ —

Bratislava dňa 19.3.2014
f Mäsiarova/ 

:poveren
Jr. Ivanom Macákom 

To sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou  
neosvedčujo pravdivosť skutočností 
uvádzaných v  listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku)



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282
Z a s t: Vierou Nádaskou, konateľkou 
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

aby uvedenú spoločnosť • STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní 
verejných zákaz iekp redpok ladanou  cenou do 3,0 mil. €  (slovom tri milióny Eur) bez DPH a 
zastupoval pri všétkýglv úkqrioch !v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu 
nepresiahne 3,0mJÍ. €  (siovorq tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je  oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie 
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek .súvisiacich 
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na 
preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z 
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie. ->

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho 
odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

splnomocňuje

Ing. Pavla Múllera, nar. bytom

V iera Nádaská 
konateľka

Ing. Branislav Lukáč 
Konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

Dátum prijatia plnej moci 3.3.2014 Podpis splnomocnenca:.

Dňa 03.03.2014



OSVEDČENIE

o pravostí podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. B ranislav Lukáč, dátum 
narodenia r.č. bytom ktorého(ej) totožnosť som
zistíl(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožností: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky 
preukaz, séria a/alebo číslo: ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo |

Bratislava dňa 19.3.2014

.cákom

OSVEDČENIE
o pravostí podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia
, bytom I ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)

zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožností: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo číslo: ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za avojjdastaý. Centrálny register osvedčených
podpisov pridelil podpisu poradové číslo |

Bratislava dňa 19.3.2014

poverený
: Ivanom Macákom 

so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčime pravdivosť skutočnosti 
uvádzaných v  listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)



ROZPOČET
Stavba: Novostavba tržnice Mesta Fiľakovo
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 07.03.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Sadzba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 - stavba vstupného objektu a obchodov 167 244,59

Stavebná časť 167 244,59

PRÁCE A DODÁVKY HSV 66 386,31

1 - ZEMNE PRÁCE 852,02

1 12210-1101   Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3 m3 39,960 3,01 120,28 20,0

2 13220-1101   Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 43,600 7,54 328,74 20,0

3 16220-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3 8,433 1,72 14,50 20,0

4 16260-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 m3 75,127 2,30 172,79 20,0

5 16710-1101   Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 8,433 0,76 6,41 20,0

6 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku, medziskládka m3 83,560 0,91 76,04 20,0

7 17410-1001   Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 8,433 7,66 64,60 20,0

8 18110-1101   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia m2 120,449 0,57 68,66 20,0

2 - ZÁKLADY 1 648,32

9 27431-3711   Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 m3 18,039 88,20 1 591,04 20,0

10 27435-1215   Debnenie základových pásov zhotovenie m2 7,232 5,47 39,56 20,0

11 27435-1216   Debnenie základových pásov odstránenie m2 7,232 2,45 17,72 20,0

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 25 227,21

12 31123-1850   Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 25 bez bet. zálievky P12 alebo iný 
technic.ekvivalent

m3 9,447 182,93 1 728,14 20,0

13 31123-1903   Murivo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 38 presných na tenkovrstvú maltu 
alebo iný technic.ekvivalent

m3 91,161 178,24 16 248,54 20,0

14 31127-2203R  Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C20/25 
alebo iný technic.ekvivalent

m3 16,165 185,13 2 992,63 20,0

15 31127-4131R  Murivo vystužené LIAPOR 195 12MPa P+D alebo iný technic.ekvivalent m3 0,931 267,03 248,60 20,0

16 31223-1118   Murivo výplňové z tehál 29 cm P15 na maltu MC-15 m3 2,213 235,65 521,49 20,0

17 31227-2201R  Murivo výplňové z betónových tvárnic PREMAC DT 20 hr. 200mm s výplňou C20/25 
alebo iný technic.ekvivalent

m3 2,294 129,90 297,99 20,0

18 31236-1821   Výstuž nadzákladových múrov výplňových BSt 500 (10505) t 0,114 1 264,25 144,12 20,0

19 31715-1125   Preklady keramické napr.TERMOBRIK KP, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺ. 1250 mm 
alebo iný technic.ekvivalent

kus 22,000 14,88 327,36 20,0

20 31715-1275   Preklady keramické napr.TERMOBRIK KP, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺ. 2750 mm 
alebo iný technic.ekvivalent

kus 34,000 40,44 1 374,96 20,0

21 31732-1511   Preklady zo železobetónu tr. C25/30 m3 0,741 126,78 93,94 20,0

22 31735-1107   Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie m2 9,609 19,09 183,44 20,0

23 31735-1108   Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie m2 9,609 7,09 68,13 20,0

24 31736-1821   Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505) t 0,051 1 848,40 94,27 20,0

25 31799-8115   Izolácia tepelná z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 10cm m 24,000 2,52 60,48 20,0

26 33032-1410   Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30 m3 0,103 117,58 12,11 20,0

27 33135-1101   Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie m2 1,368 18,75 25,65 20,0

28 33135-1102   Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie m2 1,368 3,39 4,64 20,0

29 33136-1821   Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505) t 0,049 1 651,81 80,94 20,0

30 34224-1152   Priečky z tehál priečne dierovaných Porotherm CDm hr. 115 mm alebo iný 
technic.ekvivalen

m2 24,685 26,98 666,00 20,0

31 34294-8111   Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám m 17,460 3,08 53,78 20,0

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 5 914,85

32 41132-1414   Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 m3 1,494 119,58 178,65 20,0

33 41135-1101   Debnenie stropov doskových zhotovenie m2 9,963 11,81 117,66 20,0

34 41135-1102   Debnenie stropov doskových odstránenie m2 9,963 4,89 48,72 20,0

35 41135-4171   Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie m2 9,963 6,75 67,25 20,0

36 41135-4172   Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie m2 9,963 1,95 19,43 20,0

37 41136-1821   Výstuž stropov BSt 500 (10505) t 0,135 1 758,53 237,40 20,0

38 41732-1515   Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 m3 13,887 123,34 1 712,82 20,0

39 41735-1115   Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie m2 89,400 9,03 807,28 20,0

40 41735-1116   Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie m2 89,400 3,45 308,43 20,0

41 41736-1821   Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) t 1,054 1 578,07 1 663,29 20,0

42 43419-1423   Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných m 12,450 21,89 272,53 20,0

43 583 8039302  Kamenný stupeň z masívu 960x400  mm, hr. 115 mm, vápenec svetlo šedý ks 2,000 36,68 73,36 20,0

44 583 8040303  Kamenný stupeň z masívu 960x400  mm, hr. 160 mm, vápenec svetlo šedý ks 1,000 41,20 41,20 20,0

45 583 8041304  Kamenný stupeň z masívu  1560x460  mm, hr. 190 mm + 910x300 hr.150 mm, 
vápenec svetlo šedý

kpl 1,000 151,08 151,08 20,0

46 583 8042305  Kamenný stupeň z masívu 910x300  mm, hr. 140 mm, vápenec svetlo šedý ks 3,000 24,28 72,84 20,0

47 583 8047306  Kamenný  podval z masívu 2460x500 mm hr. 230 mm, vápenec svetlo šedý ks 1,000 90,59 90,59 20,0

48 583 8787501  Kamenný stupeň z masívu 960x400  mm, hr. 65 mm, vápenec svetlo šedý ks 2,000 26,16 52,32 20,0

5 - KOMUNIKÁCIE 180,90

49 56420-1111   Podklad zo štrkopiesku fr. 4-8 mm, hr. 40 mm m2 10,898 1,54 16,78 20,0

50 56426-1111   Podklad zo štrkopiesku fr.16-32 mm, hr. 200 mm m2 10,898 4,88 53,18 20,0

51 56712-3114   Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2 fr. 4-8 mm, hr. 150 mm m2 10,898 10,18 110,94 20,0

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 16 743,72

52 61247-8110   Vnútoná omietka stien zo zmesi napr.POROTHERM UNIVERSAL jednovrstv. hr. 5 
mm ručne, alebo iný technic.ekvivalent

m2 346,660 7,31 2 534,08 20,0

53 61248-1118   Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu m2 9,963 5,60 55,79 20,0

54 61248-1119   Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou m2 346,660 5,60 1 941,30 20,0

55 62142-1132R  Omietka vonk. podhľadov vápennocementová hladká st.zlož. I až II m2 9,963 10,81 107,70 20,0

56 62247-1116   Úprava vonk. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3mm m2 262,781 1,29 338,99 20,0

57 62247-8121R  Vonkajšia omietka  napr.KEIM UNIVERZALPUTZ FINE hr. 5mm na báze váp.cement. 
alebo iný technický ekvivalent

m2 53,000 11,23 595,19 20,0

58 62598-1123R  Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami soklovými polystyrén hr. 50 mm m2 1,344 36,95 49,66 20,0

59 63131-2711   Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm m3 5,579 146,19 815,59 20,0

60 63131-3611   Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm m3 10,196 125,44 1 278,99 20,0
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61 63136-2021   Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí napr.Kari alebo iný technic. 
ekvivalent

t 0,324 1 518,78 492,08 20,0

62 63157-1003   Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho m3 8,184 52,45 429,25 20,0

63 63248-1213   Separačná vrstva z PE fólie m2 79,700 0,88 70,14 20,0

64 63411-2126   Obvodová dilatácia podlahovým pásikom s fólií v 100 mm š 10 mm medzi stenou a 
samonivelačným poterom

m 91,179 1,79 163,21 20,0

65 64294-2111   Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 kus 2,000 46,81 93,62 20,0

66 553 3B01003  Zárubňa jednokrídlová plech hr.1,5 mm, 600X1970 mm- pozink.plech, prášková farba 
RAL 9002

kus 2,000 27,48 54,96 20,0

67 64295-2720   Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou kus 6,000 49,41 296,46 20,0

68 611 7A01001  Dvere exteriér.drevené 1-krídl.s nadsvetl. a rámom zaskl.otváravé rozm.960x3210 
mm, Ud = min. 1,10, EURO IV 68 Softline, Izolačné dvojsklo: 4-16 Swispacer-4, 
Tesnenie:  Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou

kus 3,000 1 149,26 3 447,78 20,0

69 611 7A01002  Dvere exteriér.drevené 1-krídl.s nadsvetl. a rámom zaskl.otváravé rozm.960x3410 
mm, Ud = min. 1,10, EURO IV 68 Softline, Izolačné dvojsklo: 4-16 Swispacer-4, 
Tesnenie:  Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou

kus 3,000 1 220,87 3 662,61 20,0

70 64295-2830   Osadenie dverných zárubní drevených do 10 m2 s montážnou penou kus 6,000 52,72 316,32 20,0

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 15 819,29

71 94121-1111   Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m

m2 309,532 2,19 677,88 20,0

72 94121-1211   Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD 
deň použitia

m2 4 642,980 1,46 6 778,75 20,0

73 94121-1811   Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m

m2 309,532 1,40 433,34 20,0

74 94195-5004   Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m m2 50,400 6,61 333,14 20,0

75 94611-1116   Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m kus 2,000 57,38 114,76 20,0

76 95290-1114   Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m m2 119,193 4,90 584,05 20,0

77 95394-3121   Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky kus 393,000 4,70 1 847,10 20,0

78 95394-3122   Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky kus 1,000 6,54 6,54 20,0

79 132 852530   Tyč rebrová na výstuž do betónu BSt 500 (10505) d 10mm t 0,132 604,33 79,77 20,0

80 553 04292Z1  Kotviaca platňa 200x200 mm, hr.10 mm s pracňami 2xd EZ12 dl. 700 mm, mat S235 
JR

kg 8,800 0,78 6,86 20,0

81 553 362640   Tyč závitová pozinkovaná M16 x 1000 mm kus 19,500 2,34 45,63 20,0

82 97913-1415   Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 75,127 11,02 827,90 20,0

83 99801-1001   Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m t 313,638 13,02 4 083,57 20,0

PRÁCE A DODÁVKY PSV 86 063,13

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 985,09

84 71111-1001   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. m2 101,957 0,22 22,43 20,0

85 111 631500   Lak asfaltový napr.ALP-PENETRAL alebo iný technický ekvivalent t 0,037 2 225,94 82,36 20,0

86 71111-2001   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. m2 41,647 0,26 10,83 20,0

87 71112-1131   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt. m2 101,957 0,52 53,02 20,0

88 71112-2131   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. náterom asfalt. m2 41,647 0,61 25,40 20,0

89 111 613440   Asfalt AO SI 85/40 bubny alebo iný technic. ekvivalent t 0,329 715,00 235,24 20,0

90 71114-1559   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodorovná m2 203,914 3,99 813,62 20,0

91 628 331580   Pás ťažký asfaltový napr.GLASBIT G 200 S 40 alebo iný technic. ekvivalent m2 262,720 5,01 1 316,23 20,0

92 71114-2559   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá m2 83,294 4,33 360,66 20,0

93 99871-1201   Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m % 22,287 2,93 65,30 20,0

713 - Izolácie tepelné 7 653,32

94 71311-1111   Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch m2 79,700 1,31 104,41 20,0

95 631 411800   Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm alebo iný technic. ekvivalent m2 162,588 18,89 3 071,29 20,0

96 71311-1136   Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy m2 79,700 3,70 294,89 20,0

97 631 412210   Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr. 3cm alebo iný technic.ekvivalen m2 81,294 3,81 309,73 20,0

98 71312-1111   Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 79,700 0,85 67,75 20,0

99 283 1BA218   Doska izolačná Isover eps 100 S-8 hr.80mm 1000x500mm alebo iný 
technic.ekvivalen

m2 83,685 6,97 583,28 20,0

100 71313-1145   Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek m2 112,370 4,19 470,83 20,0

101 283 1B03068  Polystyrén extrudovaný xps hr.80 mm m2 117,989 20,45 2 412,88 20,0

102 71319-1132   Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo 
vrchom stropov

m2 79,700 0,77 61,37 20,0

103 283 231500   Fólia separačná PE bal. 100 m2 m2 89,264 1,09 97,30 20,0

104 71319-1410   Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /napr.Isotec, Tyvek alebo iný 
technic. ekvivalent/ hr. 0,1 mm

m2 80,450 1,12 90,10 20,0

105 99871-3201   Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 60,058 1,49 89,49 20,0

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 4 514,52

106 Zdravotechnika (samostatný rozpočet) kpl 1,000 4 514,52 4 514,52 20,0

723 - Vnútorný plynovod 710,91

107 Vnútorný plynovod (samostatný rozpočet) kpl 1,000 710,91 710,91 20,0

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE 4 928,70

108 Ústredné kúrenie (samostatný rozpočet) kpl 1,000 4 928,70 4 928,70 20,0

762 - Konštrukcie tesárske 5 996,92

109 76233-2120   Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 m 180,020 7,11 1 279,94 20,0

110 605 1532004  Hranol SM tr.SI 120x140 mm, dl. 400-600 cm m3 3,332 293,98 979,54 20,0

111 76233-2130   Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2 m 52,570 9,89 519,92 20,0

112 605 1535002  Hranol SM tr.SI 150x150 mm, dl 400-600 cm m3 1,301 293,98 382,47 20,0
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113 76234-1036   Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 22mm, 
montáž a dodávka

m2 140,000 13,27 1 857,80 20,0

114 76239-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov m3 7,075 31,07 219,82 20,0

115 76284-1111   Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých s medzerou 10-15 cm m2 80,450 3,50 281,58 20,0

116 76284-1150   Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých os. vzd. nad 50 cm m2 90,104 1,06 95,51 20,0

117 605 1273002  Doska SM omietaná tr. SI 25x100 mm,dl.do 3,0 m m3 1,355 277,38 375,85 20,0

118 76289-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov m3 1,255 3,58 4,49 20,0

763 - Konštrukcie  - drevostavby 3 705,78

119 76311-9210   Základný penetračný náter napr. Grundierung alebo iný technic. ekvivalent m2 80,450 0,85 68,38 20,0

120 76313-3420   Podhľady sadrokart. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm, montáž 
a dodávka

m2 80,450 28,26 2 273,52 20,0

121 76313-3810   Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu m2 80,450 11,36 913,91 20,0

122 553 460340   Profil priečny CD 400 x 6 x 2,7 cm alebo iný technic.ekvivalent m 158,400 0,92 145,73 20,0

123 553 485150   Rýchlozáves pre CD profil 60/27 kus 418,000 0,34 142,12 20,0

124 99876-3201   Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 31,418 5,16 162,12 20,0

764 - Konštrukcie klampiarske 8 583,14

125 76415-1810R  Montáž oddelovacej štrukturovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre 
krytiny z AL plechu

m2 140,000 5,68 795,20 20,0

126 628 232055   Pás štrukturovaný vysoko difúzne otvorený výška 8mm šírka 1,5m dĺžka 30m m2 158,200 9,74 1 540,87 20,0

127 76417-1171R  Vetrací komínok pre plechové streš.krytiny d 100 mm do 30° kus 31,000 27,54 853,74 20,0

128 76417-1291R  Zachytávač snehu oceľ. lakov.trojuhoľníkový tvar do 30°, odtieň tmavosivá, montáž a 
dodávka

kus 90,000 11,13 1 001,70 20,0

129 76417-1728R  Vetrací pás AL perforovaný rš 150 mm, montáž a dodávka m 27,230 5,29 144,05 20,0

130 76431-1301R  Krytina z pozinkované poplatovaného falcovaného plechu š.max. 600 mm, 
zastrešenie hladké sklon do 30°, montáž a dodávka, materiál: RUUKKI Classic C 
alebo podobný ekvivalent

m2 150,000 18,36 2 754,00 20,0

131 76432-2327R  Klamp. pozinkovaný poplastovaný pl. hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. rš 250 mm, m 27,000 4,82 130,14 20,0

132 76433-1339R  Klamp. pozinkovaný poplastovaný pl.hr. 0,8 lem. múrov tvr. kryt. rš 330 mm m 34,600 5,39 186,49 20,0

133 76439-1311R  Klamp. pl. hr. 0,8 prevetrávacia mriežka perforovaná rš 150 mm m 25,000 3,44 86,00 20,0

134 76439-1341R  Klamp. z pl. hr. 0,6 prevetrávacia mriežka perforovaná rš 450 mm m 27,000 4,59 123,93 20,0

135 76443-0320R  Klamp. pozinkovaný poplastovaný pl.hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 333 mm m 35,750 5,34 190,91 20,0

136 76475-1114R  Rúry odkvapové z poplastov. pl. d 100 mm, RAL7005 m 10,500 7,69 80,75 20,0

137 76475-1135R  Koleno rúry odkvapovej z poplast. pl. d100 mm, RAL 7005 kus 4,000 9,75 39,00 20,0

138 76475-1171   Lapač nečistôt RT s objímkou kus 4,000 10,44 41,76 20,0

139 76476-1121R  Žľab pododkvapný z poplastov.pl. d125 mm vrátane hákov a čiel, RAL 7005 m 27,000 9,07 244,89 20,0

140 76476-1233R  Kotlík kruh žľabový z poplast.pl. d125 mm, RAL 7005 kus 2,000 8,03 16,06 20,0

141 76498-1012R  Paropriepustná vysokodifúzna fólia pod strešnú krytinu, kontaktná 190g/m2, montáž a 
dodávka

m2 140,000 2,52 352,80 20,0

142 99876-4201   Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m % 84,828 0,01 0,85 20,0

765 - Krytiny tvrdé 574,00

143 76590-1131 Zakrytie šik. striech paropriepust. podstreš. hydroiz. fóliou napr. Tyvek alebo iný 
technic. ekvivalent

m2 140,000 4,10 574,00 20,0

766 - Konštrukcie stolárske 22 928,94

144 76612-3520R Montáž hliníkových stien kompl. celozasklených v. do 3,50m m2 66,450 3,81 253,17 20,0

145 611 1101801 Výklad exteriérový hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo 
bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podĺa 
výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR 
pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné 
parametre podľa výkazu okien, zasklený s jednokrídl.otvár.dvermi a drev. rámom 
rozmer. 2460x3210 mm,  Tesnenie:  Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod 
zasklievacou lištou

kus 3,000 2 112,01 6 336,03 20,0

146 611 1101802 Výklad exteriérový, hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo 
bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podĺa 
výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR 
pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné 
parametre podľa výkazu okien,  zasklený s jednokrídl.otvár.dvermi a drev. rámom 
rozmer. 2460x3410 mm,   Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou 
lištou

kus 2,000 2 112,01 4 224,02 20,0

147 611 1101803 Výklad exteriérový hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo 
bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podĺa 
výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR 
pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné 
parametre podľa výkazu okien, zasklený pevný s drev. rámom rozmer. 2460x2810 
mm, Tesnenie:  Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou

kus 1,000 1 708,63 1 708,63 20,0

148 611 1101804 Vchodové dvere, hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo 
bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podĺa 
výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR 
pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné 
parametre podľa výkazu okien,  rozmery 960x3210 mm - dverné krídlo 960 x 2300 
mm + nadsvetlík 910x960 mm, otváranie nadsvetlíka na valčekový zámok   Stredové, 
dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou

kus 3,000 1 666,29 4 998,87 20,0

149 611 1101805 Vchodové dvere, hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo 
bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podĺa 
výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR 
pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné 
parametre podľa výkazu okien,  rozmery 960x3410 mm - dverné krídlo 960 x 2500 
mm + nadsvetlík 910x960 mm, otváranie nadsvetlíka na valčekový zámok   Stredové, 
dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou

kus 3,000 1 666,29 4 998,87 20,0

150 76666-1112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m kus 2,000 18,93 37,86 20,0
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151 611 6D15003  Dvere interiérové voštinové laminátové HPL rozmer.600x1970 mm, povrch.úpr. RAL 
9002

kus 2,000 149,18 298,36 20,0

152 99876-6201   Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m % 116,074 0,63 73,13 20,0

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 2 123,10

153 76765-1220   Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne, do 9 m2 kus 1,000 401,63 401,63 20,0

154 553 4636701  Brána kovová exteriérová - historická kováčska replika rozm.2460x3400 mm, 
vrát.povrch.úpravy antracit + pozinkovanie, s erbom mesta Fiľakovo

kus 1,000 1 721,28 1 721,28 20,0

155 99876-7201   Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m % 19,295 0,01 0,19 20,0

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 3 208,00

156 77147-4113   Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm m 84,299 3,13 263,86 20,0

157 77157-5109   Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu, veľkoformátové, lesklý povrch - 
podľa výberu investora stavby, min. z 5-ich alternatív

m2 79,700 15,02 1 197,09 20,0

158 597 3A01942  Dlažba keramická protišmyková 300 x 300x10 mm , I.tr., tvrdosť R12, podľa výberu 
investora stavby, min. z 5-ich alternatív

m2 91,612 17,84 1 634,36 20,0

159 99877-1201   Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m % 27,688 4,07 112,69 20,0

772 - Podlahy z prírodného kameňa 733,01

160 77250-1150   Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm m2 10,898 21,31 232,24 20,0

161 583 8427340  Doska dlažobná pravouhlá 500x500x40mm, vápenec svetlo šedý m2 10,898 43,87 478,10 20,0

162 99877-2201   Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m % 6,590 3,44 22,67 20,0

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 12 714,57

163 78144-6351   Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 290x 65 mm m2 262,781 18,72 4 919,26 20,0

164 596 1D73572  Klasické rezané tehly stredný rez, rozmer cca 28x7x1.5cm, tehlový svetlý m2 134,018 17,10 2 291,71 20,0

165 596 1D73592  Klasické rezané tehly stredný rez,rozmer cca 28x7x1.5cm, tehlový tmavý m2 134,018 17,10 2 291,71 20,0

166 Rohové stredné obklady, rohové vonk. okolo okien 1036ks , nadpražia 328ks, stlpik 
bráničky

ks 1 364,000 2,30 3 137,20 20,0

167 Značkované tehly ks 15,000 4,88 73,20 20,0

168 99878-1201   Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m % 148,803 0,01 1,49 20,0

782 - Obklady z kameňa 3 101,19

169 78211-1150   Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 40-50mm m2 35,000 49,77 1 741,95 20,0

170 583 8B01144  Kamenný obklad prírodný vápencový hr. 4cm m2 35,000 37,15 1 300,25 20,0

171 99878-2201   Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m % 26,334 2,24 58,99 20,0

783 - Nátery 991,44

172 78322-2100   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné m2 0,250 5,09 1,27 20,0

173 78378-2203   Nátery tesárskych konštr. napr.Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) 
alebo iný technic.ekvivalent

m2 211,912 3,65 773,48 20,0

174 78389-4612   Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou napr.SADAKRINOM bielym dvojnásob. 
alebo iný technický ekvivalent

m2 80,450 2,69 216,41 20,0

175 78390-3812   Odmastenie saponátmi m2 0,250 1,10 0,28 20,0

784 - Maľby 610,50

176 78441-1302R  Pačok váp. mliekom v miest. do 5 m m2 376,850 0,36 135,67 20,0

177 78445-2272   Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m m2 376,850 1,26 474,83 20,0

PRÁCE A DODÁVKY M 14 795,15

M21 - 155 Elektromontáže 14 795,15

178 Osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody a uzemnenie (samostatný 
rozpočet)

kpl 1,000 14 795,15 14 795,15 20,0

C.1-03 ELEKTROINŠTALÁCIA 14 795,15

1.  UMELÉ OSVETLENIE A  VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY 12 306,96

ČASŤ "A"- DODÁVKA 3 363,31

179 PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ  "RS01", PRE 72M, VIĎ TŠ ks 1,000 1 483,13 1 483,13 20,0

180 PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ  "RS1.1", PRE 36M, VIĎ TŠ ks 1,000 403,55 403,55 20,0

181 PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ  "RS1.2, RS1.3, RS1.4",  PRE 24M, VIĎ TŠ ks 3,000 361,35 1 084,05 20,0

182 PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ  "RS1.5",  PRE 36M, VIĎ TŠ ks 1,000 392,58 392,58 20,0

ČASŤ "B"- MONTÁŽ  DlˇA CEN.921M 2 114,70

183 MONT.-INŠTALAČ.RÚRKA  uložená pod omietku  FXP  16,0/11,0    cca m 20,000 0,78 15,60 20,0

184 MONT.-INŠTALAČ. RÚRKA  uložená pod omietku  FXP   20/14,5             cca   /   AJ 
PRE SL. cca /

m 50,000 0,78 39,00 20,0

185 MONT.-INŠTALAČ. RÚRKA  uložená pod omietku  FXP  25/18,00          cca m 15,000 0,78 11,70 20,0

186 MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901) ks 65,000 0,23 14,95 20,0

187 MONT.-KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902) ks 18,000 0,29 5,22 20,0

188 MONT.-KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI ks 30,000 1,38 41,40 20,0

189 ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY ks 48,000 0,17 8,16 20,0

190 OTVOR PRE ZAPUSTENÚ ROZVÁDZAČOVÚ SKRINKU  cca ks 6,000 32,47 194,82 20,0

191 UKONČENIE KÁBLA DO 6mm2,  / kábel oká /                   cca ks 12,000 1,01 12,12 20,0

192 UKONČENIE KÁBLA DO16mm2,  / kábel oká /                          cca ks 6,000 1,29 7,74 20,0

193 UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm                            cca ks 70,000 1,29 90,30 20,0

194 UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm                            cca ks 14,000 1,29 18,06 20,0

195 MONT.- PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ  "RS01", PRE 72M, VIĎ TŠ ks 1,000 53,02 53,02 20,0

196 MONT.- PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ  "RS1.1", PRE 36M, VIĎ TŠ ks 1,000 43,84 43,84 20,0

197 MONT.- PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ  "RS1.2, RS1.3, RS1.4",  PRE 24M, 
VIĎ TŠ 

ks 3,000 40,51 121,53 20,0

198 MONT.- PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ  "RS1.5",  PRE 36M, VIĎ TŠ ks 1,000 43,84 43,84 20,0

199 MONT.- SVIETIDLÁ INTERIÉR. STROPNÉ LED , IP2x,   "EL1" / napr. BANDOG-LED 
,40W/

ks 10,000 8,95 89,50 20,0

200 ZAPOJENIE SVIETIDIEL - ZHODNÁ POLOŽKA PRE VŠ ETKY UVED. SVIETIDLÁ ks 10,000 6,23 62,30 20,0

201 MONT.- JEDNOPÓL. VYP. pod omietku, RAD.1 250V, 10A, IP20 / IP44/ ks 7,000 2,52 17,64 20,0

202 MONT.- STRIEDAVÝ  VYP.pod omietku , RAD.6, 250V, 10A,  IP20/ IP44/ ks 10,000 2,52 25,20 20,0

203 MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE ZAPUST. MONTÁŽ vč. zapojenia , 250V, 10/16A, 
IP20  / Valena/

ks 35,000 3,90 136,50 20,0
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204 MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE POVRCH. MONTÁŽ vč. zapojenia , 250V, 10/16A, 
IP44  / Valena/

ks 6,000 3,90 23,40 20,0

205 MONT.- SKRINKA  200x200x100  PRE UMIEST. ZÁSUVKY  / 1ks ks 1,000 3,21 3,21 20,0

206 MONT.- ZÁSUVKA KOMBINOVANÁ  NÁSTENNÁ 400V/32A, IP44 ks 1,000 10,01 10,01 20,0

207 MONT.- KÁBEL CYKY-O 2x1,5, pod omietku m 45,000 0,78 35,10 20,0

208 MONT.- KÁBEL CYKY-O 3x1,5, pod omietku m 70,000 0,78 54,60 20,0

209 MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, pod omietku m 490,000 0,78 382,20 20,0

210 MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5, pod omietku m 380,000 0,78 296,40 20,0

211 MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x2,5, pod omietku m 45,000 0,78 35,10 20,0

212 MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x4, pod omietku m 65,000 0,87 56,55 20,0

213 MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x6, pod omietku m 15,000 1,01 15,15 20,0

214 MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x10, pod omietku m 21,000 1,12 23,52 20,0

215 MONT.-VODIČ CYA  6 mm2         cca m 30,000 0,78 23,40 20,0

216 MONT.-VODIČ CYA 16 mm2         cca m 35,000 1,29 45,15 20,0

217 MONT.-HMOŽDINKA HM8  /RESP. PRÍCHYTKY /       cca ks 100,000 0,21 21,00 20,0

218 MONT.-HMOŽDINKA HM10  /RESP. PRÍCHYTKY/      cca ks 100,000 0,23 23,00 20,0

219 MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA  EVP-S, IP..... ks 1,000 10,11 10,11 20,0

220 + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP...... ks 1,000 4,36 4,36 20,0

ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M 2 875,90

221 INŠTALAČ. RÚRKA   FXP  16/11,00     cca + PRÍSLUŠENSTVO m 21,000 0,67 14,07 20,0

222 INŠTALAČ. RÚRKA   FXP  20/14,00          cca + PRÍSLUŠENSTVO m 53,000 0,85 45,05 20,0

223 INŠTALAČ. RÚRKA   FXP  25/18,00  cca + PRÍSLUŠENSTVO m 11,000 0,94 10,34 20,0

224 KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901) ks 65,000 0,21 13,65 20,0

225 KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902) ks 18,000 0,21 3,78 20,0

226 KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI ks 30,000 2,52 75,60 20,0

227 SVETELNÉ ZDROJE EUR 0,000 0,00 0,00 20,0

228 SVIETIDLÁ INTERIÉR. STROPNÉ LED , IP2x,   "EL1",    / napr. BANDOG-LED ,40W/ 
+ príslušenstvo 

ks 10,000 110,16 1 101,60 20,0

229 JEDNOPÓL. VYP. pod omietku,  RAD.1 250V, 10A, IP20, /napr. Valena/ ks 7,000 4,57 31,99 20,0

230 JEDNODUCHÝ  RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/ ks 7,000 0,71 4,97 20,0

231 STRIEDAVÝ  VYP. pod omietku RAD.6, 250V, 10A, IP20 ,  /napr. Valena/ ks 10,000 4,57 45,70 20,0

232 JEDNODUCHÝ  RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/ ks 10,000 0,71 7,10 20,0

233 ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE ZAPUST. MONT. vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP20, 
/napr. Valena/

ks 35,000 5,55 194,25 20,0

234 JEDNODUCHÝ  RÁMIK HORIZONT. ,  /napr. Valena/ ks 49,000 0,71 34,79 20,0

235 ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH  vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP20 napr. CEDAR ks 6,000 6,64 39,84 20,0

236 SKRINKA  200x200x100  PRE UMIEST. ZÁSUVKY  / 1ks ks 1,000 2,52 2,52 20,0

237 ZÁSUVKA KOMBINOVANÁ  NÁSTENNÁ 1x250V+1x400V/16A, IP44 ks 2,000 14,37 28,74 20,0

238 KÁBEL CYKY-O 2x1,5 m 47,000 0,44 20,68 20,0

239 KÁBEL CYKY-O 3x1,5 m 74,000 0,52 38,48 20,0

240 KÁBEL CYKY-J 3x1,5 m 515,000 0,52 267,80 20,0

241 KÁBEL CYKY-J 3x2,5 m 399,000 0,83 331,17 20,0

242 KÁBEL CYKY-J 5x2,5 m 47,000 1,73 81,31 20,0

243 KÁBEL CYKY-J 5x4 m 68,000 2,27 154,36 20,0

244 KÁBEL CYKY-J 5x6 m 17,000 2,75 46,75 20,0

245 KÁBEL CYKY-J 5x10 m 22,000 6,38 140,36 20,0

246 VODIČ CYA  6 mm2         cca m 32,000 0,78 24,96 20,0

247 VODIČ CYA 16 mm2         cca m 37,000 1,29 47,73 20,0

248 HMOŽDINKA HM8  /RESP. PRÍCHYTKY /       cca ks 100,000 0,23 23,00 20,0

249 HMOŽDINKA HM10  /RESP. PRÍCHYTKY/      cca ks 100,000 0,25 25,00 20,0

250 SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA  EVP-S, IP..... ks 1,000 14,11 14,11 20,0

251 + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP...... ks 1,000 6,20 6,20 20,0

341,99

252 MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA % 3,600 34,43 123,95 20,0

253 PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 
(SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M)

% 3,000 57,38 172,14 20,0

254 PRESUN DOD. ZPOLČ.1 % 1,000 45,90 45,90 20,0

3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1 3 209,54

255 VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU  
50x50x50mm

ks 113,000 5,51 622,63 20,0

256 VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm         cca m 50,000 4,02 201,00 20,0

257 VYSEKANIE RÝH PRE VODIČE V OMIETKE DO š.3cm                                              
cca

m 1 050,000 2,27 2 383,50 20,0

258 VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm dm3 0,750 3,21 2,41 20,0

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS 401,52

259 PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ 
SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ
SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

hod 28,000 14,34 401,52 20,0

PLASTOVÁ  ROZVODNICA  "RS01 1 483,13

260 PLASTOVÁ  ROZVODNICA,  zapustená  "RS01" ks 1,000 178,10 178,10 20,0

261 PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N ks 0,000 44,87 0,00 20,0

262 ZVODIČ PREPATIA  FLP B+C,  MAXI/3 ks 1,000 200,01 200,01 20,0

263 VYPINAČ MSO-100-3, 100A ks 1,000 32,13 32,13 20,0

264 ISTIČ 3P LTE 25B/3, 25A ks 5,000 31,90 159,50 20,0

265 ISTIČ 3P LTE 40B/3, 40A ks 1,000 85,15 85,15 20,0

266 PRÚD.CHRÁNIČ S NADPRÚD. OCHR.   1P OLE-10C-1N-030AC ks 1,000 96,16 96,16 20,0
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267 PRÚD.CHRÁNIČ S NADPRÚD. OCHR.   1P OLE-16B-1N-030AC ks 1,000 65,60 65,60 20,0

268 ELEKTROMER iEM31MID - typ upresniť pri realizácii ks 5,000 109,01 545,05 20,0

269 NÁPIS "RS01" ks 6,000 2,98 17,88 20,0

270 POPISNÝ ŠTÍTOK ks 25,000 2,98 74,50 20,0

271 VÝSTRAŽ. TABUĽKA ks 1,000 3,79 3,79 20,0

272 PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX ks 2,200 11,48 25,26 20,0

PLASTOVÁ  ROZVOD.  "RS1.1 403,55

273 PLASTOVÁ    ROZVODNICA,  zapustená  "RS1.5" ks 1,000 41,77 41,77 20,0

274 PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N ks 0,000 29,95 0,00 20,0

275 VYPINAČ MSO-32-3, 32A ks 1,000 25,25 25,25 20,0

276 ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A ks 5,000 7,92 39,60 20,0

277 ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A ks 6,000 7,92 47,52 20,0

278 PRÚDOVÝ CHRÁNIČ  4P  LFE 40/4/030AC ks 1,000 73,62 73,62 20,0

279 SÚMRAK SPÍNAČ ... ks 3,000 12,16 36,48 20,0

280 NÁPIS "RS1.1" ks 7,000 2,98 20,86 20,0

281 POPISNÝ ŠTÍTOK ks 30,000 2,98 89,40 20,0

282 VÝSTRAŽ. TABUĽKA ks 1,000 3,79 3,79 20,0

283 PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX ks 2,200 11,48 25,26 20,0

PLASTOVÁ  ROZVOD.  "RS1.2"/RS1.3, RS1.4/ 361,35

284 PLASTOVÁ    ROZVODNICA,  zapustená  "RS1.2" ks 1,000 53,24 53,24 20,0

285 PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N ks 0,000 34,31 0,00 20,0

286 VYPINAČ MSO-32-3, 32A ks 1,000 25,25 25,25 20,0

287 ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A ks 3,000 12,51 37,53 20,0

288 ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A ks 4,000 12,51 50,04 20,0

289 PRÚDOVÝ CHRÁNIČ  4P  LFE 40/4/030AC ks 1,000 73,62 73,62 20,0

290 SÚMRAK SPÍNAČ ... ks 1,000 12,16 12,16 20,0

291 NÁPIS "RS1.2" ks 7,000 2,98 20,86 20,0

292 POPISNÝ ŠTÍTOK ks 20,000 2,98 59,60 20,0

293 VÝSTRAŽ. TABUĽKA ks 1,000 3,79 3,79 20,0

294 PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX ks 2,200 11,48 25,26 20,0

PLASTOVÁ  ROZVOD.  "RS1.5" 392,58

295 PLASTOVÁ    ROZVODNICA,  zapustená  "RS1.5" ks 1,000 44,75 44,75 20,0

296 PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N ks 0,000 34,31 0,00 20,0

297 VYPINAČ MSO-40-3, 40A ks 1,000 25,25 25,25 20,0

298 ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A ks 3,000 9,07 27,21 20,0

299 ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A ks 7,000 9,07 63,49 20,0

300 ISTIČ 3P LTE 10B/3, 10A ks 1,000 21,69 21,69 20,0

301 PRÚDOVÝ CHRÁNIČ  4P  LFE 40/4/030AC ks 1,000 73,62 73,62 20,0

302 SÚMRAK SPÍNAČ ... ks 1,000 12,16 12,16 20,0

303 NÁPIS "RS1.5" ks 7,000 2,98 20,86 20,0

304 POPISNÝ ŠTÍTOK ks 25,000 2,98 74,50 20,0

305 VÝSTRAŽ. TABUĽKA ks 1,000 3,79 3,79 20,0

306 PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX ks 2,200 11,48 25,26 20,0

3. BLESKOZVOD  A UZEMNENIE 2 488,19

ČASŤ "A"-DODÁVKA

ČASŤ "B"- MONTÁŽ DlˇA CEN.921M 859,22

307 MONTÁŽ PÁSOK FeZn 30x4, v zemi resp. betón základe m 85,000 0,98 83,30 20,0

308 MONT.- DROTU Fe Zn o10 V ZEMI m 41,000 0,92 37,72 20,0

309 MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm,   na podperách m 97,000 4,02 389,94 20,0

310 MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm,  zvod m 40,000 4,02 160,80 20,0

311 MONT.- PODPIER PV...plech ks 115,000 0,78 89,70 20,0

312 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA  "ST.." ks 1,000 0,92 0,92 20,0

313 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA  "SS" ks 1,000 0,92 0,92 20,0

314 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA  "SO" ks 8,000 0,92 7,36 20,0

315 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA  "SZ" ks 6,000 0,92 5,52 20,0

316 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA  "SK" ks 5,000 0,92 4,60 20,0

317 MONT.- HROMOZVOD. SVORKA  "SR03" ks 12,000 0,92 11,04 20,0

318 MONT.- POPIS. ŠTÍTKA  OR01 ks 6,000 0,23 1,38 20,0

319 MONT.- SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI  , NA OCHR.SV. 
SZ

ks 6,000 4,27 25,62 20,0

320 MONT.- OCHRANNEJ RÚRKY POD OMIETKU , ZVOD  /LWL 40/3/ m 40,000 1,01 40,40 20,0

ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 21M 573,89

321 PÁSOK FeZn 30x4, 89 m kg 89,000 1,47 130,83 20,0

322 DROT AlMgSi d 8mm 143m,  1m=0,14kg kg 20,000 8,33 166,60 20,0

323 DROT Fe Zn o10 , 43 m kg 21,000 1,26 26,46 20,0

324 PODPERA  PV ...... ks 115,000 1,11 127,65 20,0

325 HROMOZVOD. SVORKA  "ST.." ks 1,000 1,11 1,11 20,0

326 HROMOZVOD. SVORKA  "SS" ks 1,000 1,12 1,12 20,0

327 HROMOZVOD. SVORKA  "SO" ks 8,000 1,12 8,96 20,0

328 HROMOZVOD. SVORKA  "SZ" ks 6,000 1,31 7,86 20,0

329 HROMOZVOD. SVORKA  "SK" ks 5,000 1,10 5,50 20,0

330 HROMOZVOD. SVORKA  "SR03" ks 12,000 1,08 12,96 20,0

331 MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA  OR01 ks 6,000 0,25 1,50 20,0

332 SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI  , NA OCHR.SV. SZ ks 6,000 5,00 30,00 20,0

333 OCHRANNEJ RÚRKY PVC  POD OMIETKU , ZVOD  /LWL 40/34/,15 ZVODOV m 42,000 0,87 36,54 20,0

334 PRÍCHYTKA PVC /S40/ ks 42,000 0,40 16,80 20,0

296,09
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335 MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA % 3,600 34,43 123,95 20,0

336 PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU 
CEN 921M)

% 3,000 57,38 172,14 20,0

2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD 220,17

337 VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE km 0,040 344,26 13,77 20,0

338 VYHĹBENIE KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 40,000 3,90 156,00 20,0

339 ZÁHOZ  KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 40,000 1,26 50,40 20,0

3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/ 194,66

340 VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU  
50x50x50mm

ks 6,000 5,51 33,06 20,0

341 VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm m 40,000 4,02 160,80 20,0

342 VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm dm3 0,250 3,21 0,80 20,0

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS 344,16

343 PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ 
SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ
SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

hod 24,000 14,34 344,16 20,0

Zdravotechnika 10 154,13

SO 01 Stavba vstupného objektu a obchodov 4 514,52

IZOLÁCIE TEPELNÉ 46,38

344 PC Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 18 mm m 13,000 1,85 24,05 20,0

345 PC Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 22 mm m 11,000 2,03 22,33 20,0

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 1 614,19

346 PC Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110x2,2 m 15,000 17,73 265,95 20,0

347 PC Potrubie z HT rúr pripájacie D 40x1,8 m 3,000 9,39 28,17 20,0

348 PC Potrubie z HT rúr pripájacie D 50x1,8 m 4,000 9,63 38,52 20,0

349 721171109 Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2 m 10,000 16,58 165,80 20,0

350 721171111 Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8 m 31,000 23,22 719,82 20,0

351 721194104 Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8 kus 4,000 2,61 10,44 20,0

352 721194105 Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 kus 5,000 2,89 14,45 20,0

353 PC Podlahová vpusť HL 310 NPr DN 50/75/100 kus 2,000 42,89 85,78 20,0

354 PC Ventilačné hlavice novodurové DN 100/600 kus 2,000 18,92 37,84 20,0

355 PC Lapač strešných splavenín HL600 DN 100 kus 2,000 98,19 196,38 20,0

356 721290111 Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 63,000 0,81 51,03 20,0

357 998721201 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch do výšky 6,0 m % 0,010 1,15 0,01 20,0

VNÚTORNÝ VODOVOD 1 094,81

358 PC Potrubie z plastových viacvrstvových rúr Rehau DN 15 m 13,000 16,52 214,76 20,0

359 PC Potrubie z plastových viacvrstvových rúr Rehau DN 20 m 11,000 18,76 206,36 20,0

360 PC Potrubie z HDPE rúr PN 10 DN 20 m 7,000 2,87 20,09 20,0

361 722190401 Vyvedenie výpustiek DN 15 kus 6,000 7,48 44,88 20,0

362 722220111 Nástenky pre výtokový ventil G1/2 kus 6,000 13,20 79,20 20,0

363 722231021 Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T  G1/2 kus 13,000 15,49 201,37 20,0

364 PC Vodomer na studenú vodu DN 15 kus 6,000 41,31 247,86 20,0

365 722290226 Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50 m 31,000 1,53 47,43 20,0

366 722290234 Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80 m 31,000 1,06 32,86 20,0

367 998722201 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch  výšky 6,0 m % 0,006 0,80 0,00 20,0

ZARIAĎOVACIE PREDMETY 1 759,14

368 PC Umývadlo diturvitové ks 4,000 68,85 275,40 20,0

369 PC Drez nerezový jednodielny vstavaný - komplet ks 1,000 200,82 200,82 20,0

370 PC Batérie umývadlové stojánkové, pákové ks 4,000 51,64 206,56 20,0

371 PC Batérie drezové stojánkové, pákové ks 1,000 66,56 66,56 20,0

372 PC Elektrický prietový ohrievač vody podumývadlový, 4,5 kW ks 5,000 201,96 1 009,80 20,0

373 998725201 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch  výšky 6,0 m % 0,003 0,34 0,00 20,0

Zdravotechnika - plynovod 710,91

PRÁCE A DODÁVKY PSV 540,94

374 723120204 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 
353.1 DN 25   

m 8,000 12,31 98,48 20,0

375 723120205 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 
353.1 DN 32   

m 2,000 14,16 28,32 20,0

376 7231202051 Redukcia oceľ.varná DN 25/20   ks 1,000 0,98 0,98 20,0

377 7231202052 Koleno varné DN 25   ks 5,000 0,92 4,60 20,0

378 7231202053 Objímky+uchyty LARF DN 25-32   ks 10,000 1,95 19,50 20,0

379 723130251 Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok  DN 25   m 2,000 15,79 31,58 20,0

380 723150366 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, ochranna rúra DN 40,vrátane utesnenia 
vystredenia   

m 0,300 37,87 11,36 20,0

381 723171201 Prípojka  inštalácií, hadica   soubor 1,000 7,15 7,15 20,0

382 7231712011 Vlnovcová rúra EUROGAS DN 20 dl.0,5m   ks 1,000 17,21 17,21 20,0

383 723239202 Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy   ks 1,000 3,16 3,16 20,0

384 2862318680 Guľový kohút plyn DN 20   ks 1,000 7,46 7,46 20,0

385 734421130 Tlakomer D 160 0-6kPa 1,6%   ks 1,000 52,19 52,19 20,0

386 734424912 Tlakomerový kohút trojcestný M20x1,5   ks 1,000 18,98 18,98 20,0

387 734424934 Prípojka tlakomerov - smyčka navarovacia   ks 3,000 15,01 45,03 20,0

388 711712018 Sekanie drážky 0,1*0,0,05   m 2,500 2,62 6,55 20,0

389 723PC1 Kontrolný vývod DN 10-GK+zátka   soubor 1,000 11,25 11,25 20,0

390 723PC2 Napojenie odbočky DN 32 na existujúci NTL rozvod(odstávky plynu,prefuk 
dusíkom,odskúšanie,napustenie plynu,odvzdušnenie)   

soubor 1,000 114,75 114,75 20,0

391 971042241 Otvor D 50 mm dl.0,3 m   ks 1,000 17,79 17,79 20,0

392 998723201 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m   % 43,297 1,03 44,60 20,0
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Dokončovacie práce - nátery 38,00

393 783424240 Nátery kov.potrubia  syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email  - 
105µm(existujúce potrubie)   

m 10,000 1,68 16,80 20,0

394 783424340 Nátery kov.potrubia syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 
140µm   

m 10,000 2,12 21,20 20,0

Hodinové zúčtovacie sadzby 131,97

395 HZS000111 Tlaková skúška   soubor 1,000 74,59 74,59 20,0

396 HZS000113 Revizná správa   soubor 1,000 57,38 57,38 20,0

VYKUROVANIE 4 928,70

4 928,70

397 Montáž kotla Protherm Panther 24 KTO ks 1,000 309,51 309,51 20,0

398 Komínová zostava 60/100mm ks 1,000 40,16 40,16 20,0

399 Gulový kohút DN25 ks 2,000 15,61 31,22 20,0

400 Medené potrubie18x1 vrátane uchytenia a fitingov m 28,000 14,30 400,40 20,0

401 Medené potrubie 22x1 vrátane uchytenia a fitingov m 22,000 16,98 373,56 20,0

402 Medené potrubie 28x1,5 vrátane uchytenia a fitingov m 20,000 20,75 415,00 20,0

403 Montáž potrubia, tvrdá pájka, sušenie, tlak. Skúška m 70,000 6,06 424,20 20,0

404 Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm  20x18 m 28,000 1,17 32,76 20,0

405 Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm  20x22 m 22,000 1,34 29,48 20,0

406 Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm  20x28 m 20,000 2,60 52,00 20,0

407 Montáž tepelnej izolácie vr. lepidla m 70,000 4,99 349,30 20,0

408 Predizolované potrubie Unopor Twin DN25 m 10,000 32,07 320,70 20,0

409 Radiátor Korad P90 v prevedení ventil kompakt 11VK600/600 ks 1,000 75,99 75,99 20,0

410 Radiátor Korad  22K600/900 ks 1,000 104,52 104,52 20,0

411 Radiátor Korad  22K600/1000 ks 5,000 113,39 566,95 20,0

412 Držiaky ks 10,000 2,56 25,60 20,0

413 Montáž radiátorov ks 7,000 11,05 77,35 20,0

414 Pripájacia armatúra Herz 3000 ks 7,000 23,12 161,84 20,0

415 Prechodka Herz Desing M 22x1,5 DN15 ks 14,000 11,83 165,62 20,0

416 Termostatická hlavica Herz H o.č.1 9230 98 ks 7,000 12,31 86,17 20,0

417 Tlaková a vykurovacia skúška hod 48,000 14,88 714,24 20,0

418 Murárska výpomoc % 1,000 172,13 172,13 20,0

02 - stavba haly tržnice 161 528,70

03 - stavba prístreškov pre stánky 33 350,81

04 - stavba toaliet 107 262,12

06 - spevnené plochy a nádvoria 96 156,96

Stavebná časť 96 156,96

PRÁCE A DODÁVKY HSV 83 885,21

1 - ZEMNE PRÁCE 4 153,17

1237 11310-7243   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, nad 200 m2 m2 490,000 1,54 754,60 20,0

1238 12220-2202   Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 395,200 3,01 1 189,55 20,0

1239 13090-1121   Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muriva betónového m3 27,500 55,61 1 529,28 20,0

1240 16260-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 m3 395,200 1,72 679,74 20,0

2 - ZÁKLADY 7 118,96

1241 21590-1101   Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 m2 870,000 0,16 139,20 20,0

1242 27332-1311   Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 m3 101,200 68,97 6 979,76 20,0

5 - KOMUNIKÁCIE 31 000,20

1243 56420-1111   Podklad zo štrkopiesku fr. 4-8 mm, hr. 40 mm, 355m2+55m2=410m2 m2 410,000 2,02 828,20 20,0

1244 56426-1111   Podklad zo štrkopiesku fr.16-32 mm, hr. 200 mm, (410m2+460m2)-221,938m2 = 
648,062m2

m2 648,062 4,88 3 162,54 20,0

1245 56712-3114   Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2 fr. 4-8 mm, hr. 150 mm, 
355m2+55mm=410m2

m2 410,000 12,66 5 190,60 20,0

1246 59111-1111   Kladenie dlažby z kociek veľkých z kameňa do lôžka z kameniva ťaženého 6/4 cm m2 55,000 15,50 852,50 20,0

1247 583 800570   Kocka dlažbová štiepaná mozaiková 6/4cm, t 9,160 117,13 1 072,91 20,0

1248 59121-1111   Kladenie dlažby z kociek drobných z kameňa do lôžka z kameniva ťaženého 8/10 cm, 
870m2-220,938m2-75,9m2=815m2

m2 573,162 10,61 6 081,25 20,0

1249 583 801060   Kocka dlažbová drobná 8/10 cm tr. 1 t 88,500 156,07 13 812,20 20,0

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 2 906,97

1250 63159-1124R  Násyp pod podlahy z drveného kameniva fr.16-32 mm, podlaha pod SO-03 m3 69,000 25,38 1 751,22 20,0

1251 63159-1125R  Násyp pod podlahy z drveného kameniva fr.4-16 mm, podlaha pod SO-03 m3 23,000 50,25 1 155,75 20,0

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 38 705,91

1252 93511-3211   Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm s 
betón. lôžkom

m 119,000 19,26 2 291,94 20,0

1253 592 7A1001   Žľab univerzálny BGU NW 100 č.0 bez spádu alebo iný technic.ekvivalent kus 22,000 18,53 407,66 20,0

1254 592 7A1007   Žľab univerzálny BGU NW 100 č.1, s 0,5 % spádom  alebo iný technic.ekvivalent kus 22,000 21,31 468,82 20,0

1255 592 7A1008   Žľab univerzálny BGU NW 100, č.2, s 0,5 % spádom  alebo iný technic.ekvivalent kus 22,000 21,31 468,82 20,0

1256 592 7A1009   Žľab univerzálny BGU NW 100, č.3, s 0,5 % spádom  alebo iný technic.ekvivalent kus 18,000 21,31 383,58 20,0

1257 592 7A1010   Žľab univerzálny BGU NW 100, č.4, s 0,5 % spádom  alebo iný technic.ekvivalent kus 18,000 21,31 383,58 20,0

1258 592 7A1011   Žľab univerzálny BGU NW 100, č.5, s 0,5 % spádom  alebo iný technic.ekvivalent kus 3,000 21,31 63,93 20,0

1259 592 7A1012   Žľab univerzálny BGU NW 100, č.6, s 0,5 % spádom  alebo iný technic.ekvivalent kus 3,000 21,31 63,93 20,0

1260 592 7A1013   Žľab univerzálny BGU NW 100, č.7, s 0,5 % spádom  alebo iný technic.ekvivalent kus 2,000 21,31 42,62 20,0
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1261 592 7A1014   Žľab univerzálny BGU NW 100, č.8, s 0,5 % spádom  alebo iný technic.ekvivalent kus 1,000 21,31 21,31 20,0

1262 592 7A1015   Žľab univerzálny BGU NW 100, č.9, s 0,5 % spádom  alebo iný technic.ekvivalent kus 1,000 21,31 21,31 20,0

1263 592 7A1017   Žľab univerzálny BGU NW 100, č.10, dĺžka 500 mm, bez spádu  alebo iný 
technic.ekvivalent

kus 11,000 21,31 234,41 20,0

1264 592 7A4031   Môstkový rošt NW 100, 1000/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, 
BG-FA) alebo iný technic.ekvivalent

kus 231,000 8,16 1 884,96 20,0

1265 592 7A61505  Vpusť uličná BGZ-S 200, bodová BG NW 200, vrchný diel 394/500/560  alebo iný 
technic.ekvivalent

kus 3,000 169,53 508,59 20,0

1266 592 7A6151   Rošt liatinový NW 200 tr. D 400 kN, 500/270/25 pre 2-dielnu vpusť  alebo iný 
technic.ekvivalent

kus 3,000 41,06 123,18 20,0

1267 592 7A6302   Vpusť  BGU Univerzálny žľab NW 101,  s otvorom, bez spádu   alebo iný 
technic.ekvivalent

kus 12,000 85,24 1 022,88 20,0

1268 592 7A64505  Vpusť bodová - BG, NW 100, spodný diel 550/500/450  s presuvkou dole  alebo iný 
technic.ekvivalent

kus 3,000 130,99 392,97 20,0

1269 97908-2213   Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km t 220,840 0,57 125,88 20,0

1270 97908-2219   Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 883,360 0,57 503,52 20,0

1271 97908-3117   Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m t 374,189 1,72 643,61 20,0

1272 97908-7212   Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 374,189 2,28 853,15 20,0

1273 97909-3111   Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia t 374,189 1,82 681,02 20,0

1274 97913-1409   Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad t 440,189 6,89 3 032,90 20,0

1275 97913-1410   Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 154,840 6,89 1 066,85 20,0

1276 97913-1415   Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 395,200 11,02 4 355,10 20,0

1277 98101-1313   Demolácia budov murov. na maltu MVC postup. rozoberaním s podielom 20% m3 1 069,110 6,71 7 173,73 20,0

1278 Kovové vozíky na kolieskách na prepravu plastových bední na ovocie a zeleninu 
600*400*220 mm, 4 kolesá, nosnosť jedného kolesa min. 80kg, otočné kolesá, 2x s 
brzdou, rozmery vozíka: 1300/800/1000 mm (d/š/v).  Tvar vozíka: stupňovitý s dvoma 
stupňami. Prvý stupeň s rozmermi 750/400mm (v/š), druhý stupeň 250/400mm (v/š). 
Odkladacia plocha pre plastové dební z perforovaného plechu hr. 1,5mm. Vozík z 
uzavretých profilov JAKEL 30/30/3mm. 2x základný náter + 2 vrchný sysntetický 
náter. farba podľa výberu investora stavby. 

ks 42,000 273,22 11 475,24 20,0

1279 99822-3012 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený t 1 041,642 0,01 10,42 20,0

PRÁCE A DODÁVKY M 12 271,75

M21 - 155 Elektromontáže 12 271,75

1280 210  - Osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody a uzemnenie (samostatný 
rozpočet)

kpl 1,000 12 271,75 12 271,75 20,0

C.6- 03 ELEKTROINŠTALÁCIA 12 271,75

1.  UMELÉ OSVETLENIE A  VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY 12 271,75

ČASŤ "A"- DODÁVKA

ČASŤ "B"- MONTÁŽ  DlˇA CEN.921M 1 569,55

1281 MONT.- VYPINAČ MSO125-3, 125A ks 1,000 17,56 17,56 20,0

1282 MONT.- ISTIČ 3P LTN 25B-3, 25A ks 1,000 11,93 11,93 20,0

1283 MONT.- ISTIČ 3P LTN 32B-3, 32A ks 1,000 11,93 11,93 20,0

1284 MONT.- ISTIČ 3P LTN 63B-3, 63A ks 1,000 14,34 14,34 20,0

1285 MONT.- ISTIČ 3P LTN 80B-3, 80A ks 1,000 15,49 15,49 20,0

1286 MONT.- 3P ISTIČ CCA DO 50A ks 3,000 14,34 43,02 20,0

1287 ÚPRAVA V ROZVÁDZAČI  ranžír + uchyt. pomoc. materiál,  štítky EUR 0,000 0,00 0,00 20,0

1288 MONT.-INŠTALAČ. RÚRKA  uložená pod omietku  FXP  25/18,00          cca m 15,000 0,78 11,70 20,0

1289 MONT.-PANCIEROVÁ RÚRKA  NASÚV. Z PVC  UPRM 25/21,4 , uložená pevne m 20,000 0,78 15,60 20,0

1290 UKONČENIE KÁBLA DO 35mm2,  / kábel oká Al /                   cca ks 8,000 1,40 11,20 20,0

1291 UKONČENIE KÁBLA DO 50mm2,  / kábel oká Al /                   cca ks 8,000 1,63 13,04 20,0

1292 UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm                            cca ks 2,000 1,29 2,58 20,0

1293 UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm                            cca ks 6,000 1,29 7,74 20,0

1294 UKONČENIE KÁBLA DO 12x4mm                            cca ks 2,000 1,63 3,26 20,0

1295 MONT.- NAPÁJACÍ ZDROJ CS160020 ks 18,000 27,88 501,84 20,0

1296 MONT.- MONTÁŽNY BOX 7000.0005 ks 18,000 25,70 462,60 20,0

1297 MONT.- KÁBEL CYKY-O 3x1,5, voľne m 15,000 0,78 11,70 20,0

1298 MONT.- KÁBEL CYKY-O 12x1,5, voľne m 70,000 1,63 114,10 20,0

1299 MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x2,5, voľne m 105,000 0,78 81,90 20,0

1300 MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x6, voľne m 15,000 1,01 15,15 20,0

1301 MONT.- KÁBEL 1-AYKY-J 4x35, voľne m 36,000 1,47 52,92 20,0

1302 MONT.- KÁBEL 1-AYKY-J 4x50, voľne m 65,000 1,63 105,95 20,0

1303 MONT.-HMOŽDINKA HM8  /RESP. PRÍCHYTKY /       cca ks 100,000 0,21 21,00 20,0

1304 MONT.-HMOŽDINKA HM10  /RESP. PRÍCHYTKY/      cca ks 100,000 0,23 23,00 20,0

ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M 6 931,87

1305 DĽA OEZ VYPINAČ MSO125-3, 125A ks 1,000 36,95 36,95 20,0

1306 DĽA OEZ ISTIČ 3P LTN 25B-3, 25A ks 1,000 19,28 19,28 20,0

1307 DĽA OEZ ISTIČ 3P LTN 32B-3, 32A ks 1,000 26,85 26,85 20,0

1308 DĽA OEZ ISTIČ 3P LTN 63B-3, 63A ks 1,000 38,44 38,44 20,0

1309 DĽA OEZ ISTIČ 3P LTN 80B-3, 80A ks 1,000 43,72 43,72 20,0

1310 DĽA OEZ 3P ISTIČ CCA DO 50A ks 3,000 37,41 112,23 20,0

1311 PC 2017 ÚPRAVA V ROZVÁDZAČI  ranžír + uchyt. pomoc. materiál,  štítky EUR 0,000 0,00 0,00 20,0

1312 STR5% INŠTALAČ. RÚRKA  uložená pod omietku  FXP  25/18,00          cca + 
PRÍSLUŠENSTVO - spojky, príchytky, koncovky....

m 15,000 0,85 12,75 20,0

1313 STR5% PANCIEROVÁ RÚRKA  NASÚV. Z PVC  UPRM 25/21,4 , uložená pevne + 
PRÍSLUŠENSTVO - spojky, príchytky, koncovky....

m 20,000 0,99 19,80 20,0
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1314 PC UKONČENIE KÁBLA DO 35mm2,  / kábel oká Al /                   cca ks 8,000 0,77 6,16 20,0

1315 PC UKONČENIE KÁBLA DO 50mm2,  / kábel oká Al /                   cca ks 8,000 0,85 6,80 20,0

1316 PC dľa PONUKY NAPÁJACÍ ZDROJ CS160020 ks 18,000 163,06 2 935,08 20,0

1317 PC dľa PONUKY  MONTÁŽNY BOX 7000.0005 ks 18,000 159,05 2 862,90 20,0

1318 PC STR5% KÁBEL CYKY-O 3x1,5 m 18,000 0,52 9,36 20,0

1319 PC STR5% KÁBEL CYKY-O 12x1,5 m 74,000 2,66 196,84 20,0

1320 PC STR5% KÁBEL CYKY-J 5x2,5 m 110,000 1,73 190,30 20,0

1321 PC STR5% KÁBEL CYKY-J 5x6 m 17,000 2,75 46,75 20,0

1322 PC STR5% KÁBEL 1-AYKY-J 4x35 m 38,000 2,42 91,96 20,0

1323 PC STR5% KÁBEL 1-AYKY-J 4x50 m 69,000 3,30 227,70 20,0

1324 PC HMOŽDINKA HM8  /RESP. PRÍCHYTKY /       cca ks 100,000 0,23 23,00 20,0

1325 PC HMOŽDINKA HM10  /RESP. PRÍCHYTKY/      cca ks 100,000 0,25 25,00 20,0

341,99

1326 MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA % 3,600 34,43 123,95 20,0

1327 PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 
(SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M)

% 3,000 57,38 172,14 20,0

1328 PRESUN DOD. ZPOLČ.1 % 1,000 45,90 45,90 20,0

2a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M   / cca/ 2 727,23

1329 VYTÝČENIE TRASY km 0,200 344,26 68,85 20,0

1330 VYHĹBENIE KÁBEL. RÝHY 35x80, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 240,000 4,25 1 020,00 20,0

1331 ZHUTNENIE ZEMINY V 20 cm VRSTVÁCH m3 3,000 7,46 22,38 20,0

1332 ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU A CEMENTU DO hr.12cm A ZHUT. DO 5 cm VČ. 
PIESKU A CEMENTU

m 240,000 1,90 456,00 20,0

1333 ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU DO hr.10cm VČ.ZAKRYTIIA KÁBLA m 240,000 1,20 288,00 20,0

1334 ULOŽENIE  VÝSTRAŽNEJ  FÓLIE š.33 cm m 240,000 0,32 76,80 20,0

1335 KÁBEL V OCHRANNEJ RÚRKE Z PE  FXKVS 63 m 240,000 1,01 242,40 20,0

1336 ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x80, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.5 m 240,000 1,72 412,80 20,0

1337 PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU ZEMINA tr.4 m2 100,000 1,40 140,00 20,0

2b.MATERIÁL K CEN 946M 236,88

1338 napr.DLA IES STR5% OCHRANNÁ RÚRKA Z PE  FXKVS 63  1ks=6m, vč. spojky m 252,000 0,71 178,92 20,0

1339 PC - odhad PRÍSLUŠENSTVO EUR 0,000 0,00 0,00 20,0

1340 PC   STR5% VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ m 252,000 0,23 57,96 20,0

3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1 62,71

1341 VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm         cca m 15,000 4,02 60,30 20,0

1342 VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm dm3 0,750 3,21 2,41 20,0

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS 401,52

1343 PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ 
SKÚŠKY, PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ
SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

hod 28,000 14,34 401,52 20,0

07 - oplotenie 20 453,84

Stavebná časť 20 453,84

PRÁCE A DODÁVKY HSV 18 007,11

1 - ZEMNE PRÁCE 532,38

1344 132201201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 45,424 6,03 273,91 20,0

1345 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3 45,424 1,72 78,13 20,0

1346 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 m3 45,424 2,30 104,48 20,0

1347 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 45,424 0,76 34,52 20,0

1348 171201201 Uloženie sypaniny na skládku, medziskládka m3 45,424 0,91 41,34 20,0

2 - ZÁKLADY 3 271,33

1349 274313611 Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 m3 44,720 68,97 3 084,34 20,0

1350 274321312 Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 m3 1,374 88,20 121,19 20,0

1351 274351215 Debnenie základových pásov zhotovenie m2 4,158 5,47 22,74 20,0

1352 274351216 Debnenie základových pásov odstránenie m2 4,158 2,45 10,19 20,0

1353 274361821 Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) t 0,026 1 264,25 32,87 20,0

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 11 439,82

1354 311272202R Murivo z betónových dutinových tvárnic hr. 250mm s výplňou C20/25 m3 51,223 129,90 6 653,87 20,0

1355 311361821 Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) t 1,368 1 264,25 1 729,49 20,0

1356 312231159 Murivo výplňové režné z tehál 29 cm P25 na maltu MC-15 m3 1,101 239,46 263,65 20,0

1357 317321511 Preklady zo železobetónu tr. C25/30 m3 0,425 92,65 39,38 20,0

1358 317351107 Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie m2 3,050 7,92 24,16 20,0

1359 317351108 Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie m2 3,050 2,45 7,47 20,0

1360 317361821 Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505) t 0,026 1 264,25 32,87 20,0

1361 330321410 Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30 m3 0,582 92,65 53,92 20,0

1362 331231138 Stĺpy z tehál 25 cm dl. plných P15 na maltu MC-15 m3 0,847 261,11 221,16 20,0

1363 331351101 Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie m2 7,826 12,81 100,25 20,0

1364 331351102 Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie m2 7,826 3,67 28,72 20,0

1365 331361821 Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505) t 0,058 1 264,25 73,33 20,0

1366 346272111R Ochranné primurovky hr. 50 mm z betónových obrubníkov 1000x200x50 mm a 
1000x250x50 mm

m2 34,662 29,97 1 038,82 20,0

1367 348261151R Plot z bet. blokov krycia betónová strieška 40x50x6 cm, farba prírodná, montáž a 
dodávka

m 34,150 25,76 879,70 20,0

1368 348261156R Plot z bet. blokov krycia betónová strieška 24x50x6, farba prírodná, montáž a 
dodávka

m 22,250 13,17 293,03 20,0

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 694,43

1369 417321414 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 m3 3,076 92,65 284,99 20,0

1370 417351115 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie m2 24,610 7,92 194,91 20,0
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1371 417351116 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie m2 24,610 2,45 60,29 20,0

1372 417361821 Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) t 0,122 1 264,25 154,24 20,0

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 6,06

1373 622474101 Omietka vonk. stien zo suchých zmesí bez prednástreku hladká zrno hr.1 mm m2 1,500 4,04 6,06 20,0

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 063,09

1374 931982105 Vložky do zvislých dilatačných škár z fasádnych polystyrénových dosiek hr. 50 mm m2 4,692 3,11 14,59 20,0

1375 941211111 Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m

m2 241,475 1,47 354,97 20,0

1376 941211211 Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD 
deň použitia

m2 7 244,250 0,14 1 014,20 20,0

1377 941211811 Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m

m2 241,475 0,73 176,28 20,0

1378 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 45,424 11,02 500,57 20,0

1379 998151111 Presun hmôt pre oplotenie murov. v. do 10 m t 248,176 0,01 2,48 20,0

PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 446,73

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 426,66

1380 711111001 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. m2 0,388 0,53 0,21 20,0

1381 711121131 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt. m2 0,388 0,59 0,23 20,0

1382 111613440 Asfalt napr. AO SI 85/40 bubny alebo iný technic. ekvivalent t 0,001 1 529,00 1,53 20,0

1383 711141559 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodorovná m2 0,388 2,21 0,86 20,0

1384 628331580 Pás ťažký asfaltový napr.GLASBIT G 200 S 40 alebo iný technic. ekvivalent m2 0,446 6,89 3,07 20,0

1385 711413112R Izolácia proti podpovrchovej a tlakovej vode vodorovná hydroizolačnou tesniacou 
stierkou

m2 16,725 2,94 49,17 20,0

1386 711413122R Izolácia proti podpovrchovej a tlakovej vode zvislá hydroizolačnou tesniacou stierkou m2 75,819 4,90 371,51 20,0

1387 998711201 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m % 8,221 0,01 0,08 20,0

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 2 020,07

1388 767920120 Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺipky murované do 4 m2 kus 1,000 137,70 137,70 20,0

1389 5530421102 Bránka kovová exteriér.z tenkost. prof.- historic.kováčska replika rozm.1200x2860 
mm, povrch.úpr.antracit vr.náteru + pozinková úprava

ks 1,000 447,53 447,53 20,0

1390 767920150 Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺipky murované do 10 m2 kus 1,000 401,63 401,63 20,0

1391 5530419601 Brána kovová exteriér.z tenkost. prof.- historic.kováč.replika rozm.4000x2860 mm, 
povrch.úpr.antracit vr.náteru + pozinková úprava

ks 1,000 1 032,77 1 032,77 20,0

1392 998767201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m % 44,393 0,01 0,44 20,0

SO 08  NTL arealový rozvod plynu 2 633,52

Stavebná časť 2 633,52

Práce a dodávky HSV 1 111,06

Zemné práce 770,76

1393 110011010 Vytýčenie trasy vodovodu, v rovine   km 0,048 344,26 16,52 20,0

1394 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   m3 0,960 12,06 11,58 20,0

1395 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 15,360 7,54 115,81 20,0

1396 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   

m3 4,608 0,01 0,05 20,0

1397 161 101101 Zvislé premiestnenie výkopku   m3 16,320 0,91 14,85 20,0

1398 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m   

m3 16,320 1,72 28,07 20,0

1399 162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   

m3 32,640 0,86 28,07 20,0

1400 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 16,320 0,91 14,85 20,0

1401 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,320 0,91 14,85 20,0

1402 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 26,112 6,89 179,91 20,0

1403 174 101105 Zásyp zhutnený jám,šachiet,rýh,zárezov alebo okolo objektov   m3 8,832 7,66 67,65 20,0

1404 5834331200 drvené kamenivo (makadam)   t 14,131 8,43 119,12 20,0

1405 175101201 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 4,608 12,50 57,60 20,0

1406 5833116600 Kamenivo ťažené drobné 0-4   t 7,373 10,10 74,47 20,0

1407 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 48,000 0,57 27,36 20,0

Vodorovné konštrukcie 69,61

1408 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm

m3 2,880 24,17 69,61 20,0

Rúrové vedenie 270,42

1409 871171121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm   m 47,000 0,12 5,64 20,0

1410 2860020040 HDPE rúra PE100  40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11  PIPELIFE   m 51,371 2,00 102,74 20,0

1411 892241111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky  potrubia DN do 80   m 47,000 0,86 40,42 20,0

1412 899711111 Orientačná tabuľka veľká   ks 4,000 5,26 21,04 20,0

1413 899721121 Signalizačný vodič na potrubí Cu D 4 mm2 s pe izoláciou   m 50,000 1,33 66,50 20,0

1414 899721133 Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou   m 48,000 0,71 34,08 20,0

Presun hmôt HSV   0,27

1415 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope   

t 27,013 0,01 0,27 20,0

Práce a dodávky PSV 510,39

Zdravotechnika - plynovod 510,39

1416 723130252 Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok  DN 32   m 6,000 18,48 110,88 20,0

1417 7231302521 redukcia oceľ.varná DN 32/25   ks 1,000 1,38 1,38 20,0

1418 723234203 Montáž skrine na HUP   soubor 2,000 13,77 27,54 20,0

1419 4224351000 Skriňa na HUP 300*300*250 W300 N   ks 2,000 162,95 325,90 20,0

1420 723239203 Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy   ks 1,000 3,97 3,97 20,0

1421 2862318680 Guľový kohút pákový DN 25 PN 16   ks 1,000 14,92 14,92 20,0

- 11/13 -



ROZPOČET
Stavba: Novostavba tržnice Mesta Fiľakovo
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 07.03.2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Sadzba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1422 723239204 Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy   ks 1,000 4,49 4,49 20,0

1423 2862318681 Guľový kohút na plyn DN 32 PN 16   ks 1,000 16,95 16,95 20,0

1424 998723201 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m   % 4,234 1,03 4,36 20,0

Práce a dodávky M 1 012,07

Montáže potrubia 190,89

1425 230203563 Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D40/DN32mm   ks 2,000 11,61 23,22 20,0

1426 2862465910 USTR prechodka PE-oceľ D40/DN32   ks 2,000 59,16 118,32 20,0

1427 230210013 Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy   m2 1,000 11,61 11,61 20,0

1428 2731130100 Páska spodná DENSOLEN 39 P - 84 00 17   FRIALEN   ks 1,000 20,25 20,25 20,0

1429 2731130110 Páska vrchná DENSOLEN 20 HT - 84 00 27    FRIALEN   ks 1,000 17,49 17,49 20,0

Hodinové zúčtovacie sadzby 821,18

1430 HZS000111 1.úradná a tlaková skúška   sub 1,000 516,38 516,38 20,0

1431 HZS000112 Geodetické zameranie NTL rozvodu   sub 1,000 172,13 172,13 20,0

1432 HZS000113 Revízia NTL rozvodu plynu   sub 1,000 132,67 132,67 20,0

SO 09 Areálové siete - Voda 17 189,17

Stavebná časť 17 189,17

Práce a dodávky HSV 17 189,17

ZEMNÉ PRÁCE 5 615,80

1433 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 32,120 6,03 193,68 20,0

1434 131201209 Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 32,120 0,01 0,32 20,0

1435 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 143,000 6,03 862,29 20,0

1436 132201209 Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. 
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

m3 143,000 0,01 1,43 20,0

1437 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 260,000 2,09 543,40 20,0

1438 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m m2 260,000 1,25 325,00 20,0

1439 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 175,120 1,72 301,21 20,0

1440 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 175,120 0,91 159,36 20,0

1441 174101101 Zásyp štrkopieskom zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v 
týchto vykopávkach

m3 99,300 7,66 760,64 20,0

1442 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 29,100 12,50 363,75 20,0

1443 113107131 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -
0,22500t

m2 11,000 7,68 84,48 20,0

1444 5584344195 Štrkopiesok 8-32a (zásyp pod spevnené plochy - chodníky) m3 99,300 18,74 1 860,88 20,0

1445 161101101 Zvislé premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2,5 m m3 175,120 0,91 159,36 20,0

ZÁKLADY 81,25

1446 273341141 Betón podkladný pod vodomernú šachtu, armatúrnu šachtu m3 0,850 95,59 81,25 20,0

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 352,88

1447 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm

m3 14,600 24,17 352,88 20,0

SPEVNENÉ PLOCHY 108,68

1448 567121115 Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm (znovuzriadenie bet.podkladu pod 
dlažbu)

m2 11,000 9,88 108,68 20,0

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 21,54

1449 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu vodom.šachtu, armat. šachtu) m3 0,816 26,40 21,54 20,0

POTRUBNÉ ROZVODY 3 518,49

1450 871181121 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm m 102,000 0,13 13,26 20,0

1451 879172199 Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80 ks 1,000 6,99 6,99 20,0

1452 891181111 Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (za 
napojenim) 

ks 1,000 17,54 17,54 20,0

1453 891186131 Montáž vodomernej zostavy s príslušnými armatúrami ks 1,000 7,36 7,36 20,0

1454 891249111 Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., 
oceľ.,plast

ks 1,000 45,90 45,90 20,0

1455 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 102,000 3,08 314,16 20,0

1456 892241111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 m 102,000 0,67 68,34 20,0

1457 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 ks 1,000 231,45 231,45 20,0

1458 899401111 Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 1,000 15,11 15,11 20,0

1459 899713111 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom 
alebo betónovom

ks 2,000 7,82 15,64 20,0

1460 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 102,000 1,08 110,16 20,0

1461 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných vodomerných ks 2,000 43,40 86,80 20,0

1462 4220010017 Vodomernám zostava DN 40 s vodomerom INVESYS DN3/4" kpl 1,000 137,70 137,70 20,0

1463 5525232323 Zemná súprava 9500E2 teleskop.1,3-1,8m ks 1,000 42,75 42,75 20,0

1464 5525232324 Podkladná doska 3481 univerz.pod šup.poklop ks 1,000 19,55 19,55 20,0

1465 592241030 Navrtávací pás JMA HOD. univerzálny na liat. potrubie DN100/40 kus 1,000 211,28 211,28 20,0

1466 592241030 Vodomerná šachta prefabrikovaná 1400/1500/1800 (komplet s poklopom) kus 1,000 1 721,28 1 721,28 20,0

1467 592241030 Armatúrna šachta plastová D1000 (komplet s poklopom a bet. Prechodovou skružou) kus 1,000 296,06 296,06 20,0

1468 28329903R2 Uličný poklop teleskopicky 1850K ks 1,000 20,08 20,08 20,0

1469 2861131001 Tlaková rúra nehrdlovaná HDPE D50 (DN40) +(stratné 9%) m 27,000 1,84 49,68 20,0

1470 2861131001 Tlaková rúra nehrdlovaná HDPE D40 (DN32) +(stratné 9%) m 52,000 1,37 71,24 20,0

1471 2861131001 Tlaková rúra nehrdlovaná HDPE D32 (DN32) +(stratné 9%) m 10,000 0,94 9,40 20,0

1472 2861131001 Tlaková rúra nehrdlovaná HDPE D25 (DN20) +(stratné 9%) m 13,000 0,52 6,76 20,0

OSTATNÉ PRÁCE 7 490,18

1473 979084212 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na 
vzdialenosť do 50 m

t 2,480 1,15 2,85 20,0
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1474 979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km

t 2,480 3,44 8,53 20,0

1475 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt t 2,480 1,14 2,83 20,0

1476 979087214 Poplatok za skládku vybúraných hmôt t 2,480 6,89 17,09 20,0

1477 Fontána na pitie: Priemer cca. 1700 mm. Jedná sa o drobnú architektúru, umelecky 
spracovanú na kamenárskom sústruhu z prírodného kameňa šedobieleho vápenca 
alebo jemnozrnného pieskovca ktorý je ručne dopracovaný štokovaním a špicovaním.

ks 1,000 7 458,88 7 458,88 20,0

PRESUNY HMÔT 0,35

1478 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope

t 34,500 0,01 0,35 20,0

SO 11 Areálové siete - Kanalizácia 14 722,94

Stavebná časť 14 722,94

Práce a dodávky HSV 14 722,94

ZEMNÉ PRÁCE 9 297,44

1479 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 253,000 6,03 1 525,59 20,0

1480 132201209 Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. 
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

m3 253,000 0,01 2,53 20,0

1481 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 455,896 2,09 952,82 20,0

1482 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m m2 455,896 1,25 569,87 20,0

1483 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 253,000 1,72 435,16 20,0

1484 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 253,000 0,91 230,23 20,0

1485 174101101 Zásyp štrkopieskom zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v 
týchto vykopávkach

m3 173,107 7,66 1 326,00 20,0

1486 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 53,262 12,50 665,78 20,0

1487 113107131 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -
0,22500t (pod.zám.dlažbou)

m2 10,000 7,68 76,80 20,0

1488 113107143 Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm,  -0,31600t m2 10,000 3,84 38,40 20,0

1489 5584344195 Štrkopiesok 8-32a (zásyp pod spevnené plochy - chodníky) m3 173,107 18,74 3 244,03 20,0

1490 161101101 Zvislé premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2,5 m m3 253,000 0,91 230,23 20,0

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 643,67

1491 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm

m3 26,631 24,17 643,67 20,0

SPEVNENÉ PLOCHY 93,20

1492 578142112 Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný  hr.45 mm (úprava 
cesty a chodníka)

m2 10,000 9,32 93,20 20,0

POTRUBNÉ ROZVODY 4 619,74

1493 871351111 Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom 
priemeru 225 mm

m 179,000 1,47 263,13 20,0

1494 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 179,000 3,30 590,70 20,0

1495 894431133 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 
1400 do 1700mm

ks 6,000 181,84 1 091,04 20,0

1496 895811111 Napojenie do pôvodného kanal.potrubia ks 2,000 104,35 208,70 20,0

1497 283073113865 PVC kanalizačna rúra hladká  Wavin-100x2,2 + stratné 9% bm 6,000 5,85 35,10 20,0

1498 283073113865 PVC kanalizačna rúra hladká  Wavin-200x4,5x6000 + stratné 9% ks 29,000 83,83 2 431,07 20,0

OSTATNÉ PRÁCE 68,28

1499 979084212 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na 
vzdialenosť do 50 m

t 5,410 1,15 6,22 20,0

1500 979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km

t 5,410 3,44 18,61 20,0

1501 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt t 5,410 1,14 6,17 20,0

1502 979087214 Poplatok za skládku vybúraných hmôt t 2,251 6,89 15,51 20,0

1503 979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt - živičné t 3,160 6,89 21,77 20,0

PRESUNY HMÔT 0,61

1504 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope

t 60,680 0,01 0,61 20,0

Celkom 620 542,65
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2018

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

"Novostavba tržnice mesto Fiľakovo"

H A R M O N O G R A M

Cena celkom              

(bez DPH)

167 244,59 €        

161 528,70 €        

33 350,81 €          

107 262,12 €        

96 156,96 €          

20 453,84 €          

2 633,52 €            

17 189,17 €          

14 722,94 €          

620 542,65 €        
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Názov stavby: Novostavba tržnice mesta Fiľakovo 

 

Miesto stavby: Fiľakovo, Trhová  ulica  

Pozemok parc. č. KN-C 26, 27/1, 29/32 

 

 

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Novostavba tržnice mesta Fiľakovo“. 

Objektová skladba navrhnutej stavby: 

 

Objekt :  01 - Stavba vstupného objektu a obchodov 

Jedná sa o jednotraktový prízemný objekt nasadený pozdĺž západnej uličnej čiary, slúži ako 

fasáda (symbol) tržnice, a zároveň ako vstupná brána a zároveň ako stavba dávajúca ulici rád a 

životné funkcie. Základy sú monolitické betónové, pásy dvojstupňové navrhnuté na základe 

geologických skúšok. Prvý rad bude založený zo špeciálnej tehly určenej pre Porotherm 30T 

Profi impreg., nasledovný rad Porotherm 30T Profi. Fasáda objektu je vyhotovená z lepených 

keramických pásikov priamo na tehly. Sokle sú z kamenných vápencových dosák, dtto. stupne 

do obchodov. Krov je drevený, s doskovým záklopom a plechovou falcovanou krytinou. 

 

Objekt :  02 - Stavba haly tržnice 

Jedná sa o otvorenú halovú stavbu na modulovej osi š (3x4,5m) = 13,5m x d (4x4,25m) = 17m 

o pôdorysnom rozmere 14,85 x 18,1m , s kapacitou 32 predajných miest s rozmermi 2,125 m 

š. x 2,425 m hl. Strecha je sedlová uložená na železobetónový rám so stĺpami dvoch radoch po 

5 stĺpov votknutých do ŽB pätiek. Nosná konštrukcia strechy je z priehradových oceľových 

nosníkov s dreveným záklopom hr. 32 mm na vložené pero a drážku a svetlíkom vo vrchole 

strechy. Krytina je plechová, falcovaná z plechu, na odvodňovacej rohoži. Konštrukcia z dreva 

má ochranný náter proti drevokazivému hmyzu a náter vo farbe z pohľadovej strany. Nosné 

stĺpy sú obložené keramickými tehlovými remienkami.  

 

Objekt :  03 - Stavba prístreškov pre stánky 

Jedná sa o jednoduchý objekt situovaný pozdĺžne, rovnobežne so severnou stenou oplotenia, 

ktorá zároveň slúži ako nosná stena strechy objektu. Je teda totožná s objektom oplotenia  

SO_07) stena je vyhotovená z betónových tvárnic hr. 250 mm votknutá do základových pásov.   

V mieste uloženia krovu strechy je navrhnutý ŽB veniec od venca je murivo z plných tehál 

murované ako režné. Nosná konštrukcia strechy je z oceľových nosníkov IPE 100 , nosné stĺpy 

a väzníky strechy tiež z ocele. Objekt je delený na jednotlivé predajné miesta priehľadnými 

kovovými stenami. V rámci prístrešku je vytvorených 10 predajných miest.  

 

 

Objekt :  04 - Stavba toaliet 

Z Koháryho námestia ostáva pôvodný objekt (objekt koncertnej sály) zatiaľ bez zmeny ku 

ktorému bude pristavaný objekt záchodov so šatňami slúžiaci ako návštevníkom trhu, tak aj 

účastníkom kultúrno spoločenských podujatí. Aby stavba toaliet dostala aj iný rozmer tak na 

južnej fasáde je opatrená malým pódiom, orientovaným do východného dvora. Celkovo by bolo 

možné využívať priestor tržnice aj ako kultúrne stredisko kde by mohli byť inštalované aj tri 

pódiá. Použité materiály ako aj povrchy a technika spracovania budú podobné, ktoré sa v 

lokalite nachádzajú na pôvodnej architektúre. 

 

 
 

 



  

23 

 

Objekt :  05 - Drobná architektúra, fontánka na pitie - náklady sú zahrnuté v objekte 09 

Stavba má riadny základ do nezamŕzajúcej hĺbky, cez ktorý je potrebné vopred vyhotoviť 

prestupy pre vodovodné potrubie a odkanalizovanie fontány. Celé dielo bude realizované u 

výrobcu a bude len osadené na miesto do maltového lôžka. Priemer cca. 1700 mm. Jedná sa o 

drobnú architektúru, umelecky spracovanú na kamenárskom sústruhu z prírodného kameňa 

šedobieleho vápenca alebo jemnozrnného pieskovca, ktorý je ručne dopracovaný štokovaním a 

špicovaním. 

 

Objekt :  06 - Spevnené plochy a nádvoria 

plocha nádvoria 540m2. 

Projekt rieši odvodnenie, výtvarné riešenie (spôsob kladenia), a technické prevedenie 

spevnených plôch voľného priestranstva v rámci dvora. Dôležitým kritériom je nadštandardná 

umývateľnosť, odolnosť a životnosť povrchov celého areálu. Celý dvor je riešený ako 

bezbariérový, s napojením na mestské ulice. Bezbariérové sú nástupy k objektom haly tržnice 

a prístrešku pre stánky. V princípe plochy na ktoré bude bezprostredne pôsobiť poveternosť na 

všetko navrhujeme prírodný kameň čadičové kocky (kocky 7x7 cm, a 5x5 mozaika) a žulu na 

obrubníky v zmysle návrhu. Podkladná vrstva v hr. 200 mm  je navrhnutá   zo štrkodrvy fr. 16-

32, s hornou hranou na kóte -230 mm od finálneho povrchu spevnených plôch ostatné vrstvy 

150 mm stabilizovaný podsyp fr. 8-16, a 40 mm 4-8. Únosnosť po vyhotovení 50 MPa, celková 

hrúbka súvrstvia 430 mm. 

 

Objekt :  07 – Oplotenie 

dĺžka oplotenia 32,7m, v 3m, 34,5 m v 4,2m 

Stavba oplotenia rieši vymedzenie areálu od susedných parciel či stavieb. Oplotenie je 

navrhnuté, tak aby pôsobilo prirodzene v rámci historického mesta. Kvôli statike navrhujeme 

oplotenie, ktoré je z bezpečnostných dôvodov  navrhnuté z debniacich tvárnic. Povrchová 

úprava z remienkov z pôvodnej plnej pálenej tehly. Samotná konštrukcia (stena) oplotenia je 

uložená na nových žb základoch v zmysle projektov statiky. Výtvarný charakter odpovedá 

druhu oplotenia, ktorý sa v meste vyskytuje, krycia doska múru oplotenia je betónová 

monolitická stužujúca o hr. 120 mm s odkvapovým nosom a presahom cez líc muriva 60 mm. 

Oplotenie bude ležať na pozemku mesta. Výška oplotenia je na južnej strane 3,0 m a na severnej 

4,2 m. 

 

Objekt :  08 - Areálové siete, plyn – podľa predloženej PD 

 

Objekt :  09 - Areálové siete, voda– podľa predloženej PD 

 

Objekt :  10 - Areálové siete, elektro– podľa predloženej PD 

 

Objekt :  11 - Areálové siete, kanalizácia– podľa predloženej PD 

 

 

1.2 Technické požiadavky na stavebné práce vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa 

určujú charakteristické vlastnosti stavebných prác. 

1.3 Podrobný opis predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia a výkaz výmer, ktoré 

sú súčasťou týchto SP. 

1.4 Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 

špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje 

konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje 

nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia 
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pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať 

úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách 

konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej 

kvalite. 

Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia 

diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby 

životnosti zariadenia. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia 

výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri plnej viditeľnosti 

počas dňa ako aj v noci a zníženej viditeľnosti - pri umelom osvetlení.  

Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami 

certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.  

Uchádzač vo svojej ponuke predloží platné certifikáty alebo vyhlásenia o zhode všetkých 

výrobkov, ktoré hodlá pri realizácii diela použiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENERALI

Rámcová poistná zmluva na stavebné a montážne 
poistenie č. 2405728831

Framework agreement for Construction and Erection 
Insurance no. 2405728831

Poisťovateľ Generali Poisťovňa, a. s.
Insurer Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / Slovak Republic

ICO / ID: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 
1325/B
Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert 
No. 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín 
poisťovní vedenom IVASS
Company is part of the Generali group that is stated in the Italian list of groups of 
insurers controlled by IVASS

V mene ktorej koná / represented by:
Mgr. Erika Belovičová, underwriter / underwriter
Ing. Miroslav Škripec, vrchný riaditeľ úseku poistenia majetku a zodpovednosti / head 
manager of Property and Casualty Insurane Section

a/ and

Poistník/Poistený STRABAG s.r.o.
Policy holder/lnsured Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

IČO//D: 17 317 282
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka 
č.: 991/B
Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava 1, Section: Sro, Insert 
no: 991/B

V mene ktorej koná / represented by:
Ing. Ivan Ferenčák, konateľ spoločnosti / executive officer
Rodné číslo / Personal identification number: _______
Adresa pobytu / Adress of residence:
Štátna príslušnosť / Nationality: SR
Druh a číslo dokladu totožnosti / Kind and number of identification document Občiansky 
preukaz číslo:

E-mailová adresa : ivan.ferencak@strabaq.com

Jana Hajdúchová, prokurista / holder of procuration 
Rodné číslo / Personal identification number:
Adresa pobytu / Adress of residence:
Štátna príslušnosť / Nationality: SR
Druh a číslo dokladu totožnosti / Kind and number of identification document: Občiansky 
preukaz:

E-mailová adresa : iana.hajduchova@strabaq.com

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovičová@aeiiei’ali.com 
e-mail: miroslav.iavorskv@strabaq.com
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GENERALI

Spolupoistený
Co-insureds

Maklérska doložka 
Brokerage clause

I. Úvodné
ustanovenia
General

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu (ďalej len “zmluva“) na 
stavebno-montážne poistenie.
conclude in accordance with the current law no. 40/1964 Z.z. § 788 Coll. Civil 
Code, this policy of Construction and Erection All Risks Insurance (Hereinafter the 
„Policy").

1. Poistenie členov koncernu:
- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých 

zhotoviteľom sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou 
koncernu STRABAG S.E., v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na 
území SR).
Insurance Group members:

- This agreement sets out the conditions of insurance for the constructed 
works, the contractors are companies that are within the period of insurance part 
of STRABAG SE, the Slovak Republic (seat and place insurance on the territory 
of the Slovak Republic).

2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany 
príslušnej zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného 
stavebného alebo montážneho diela, dodávaného poistníkom v súlade 
s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj subdodávatelia zmluvne 
zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu 
dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre 
budované dielo.
Insureds, policyholder (as a contractor) and the client as the parties concerned 
work contracts concluded for the purpose of building the specified construction 
or installation work supplied to policyholders in accordance with the technical 
requirements. The insurance contract and subcontractors involved in the 
building work who have the appropriate permissions to the implementation of 
agreed activities and which supplies are included in the insurance amount of 
built work.

Poistník prehlasuje, že poveruje spoločnosť:
STRABAG BRVZ s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 82518, IČO: 31 
319 637, spracovaním jeho poistného záujmu, dojednaním a správou poistnej 
zmluvy. Rokovania, týkajúce sa tejto poistnej zmluvy budú realizované výhradne 
prostredníctvom finančného poradcu, ktorý je oprávnený prijímať zmluvne záväzné 
oznámenia a rozhodnutia oboch zmluvných strán.
Poistník a poistený budú uplatňovať akékoľvek svoje nároky zo zmlúv 
uzatvorených na základe tohto článku prostredníctvom finančného poradcu BRVZ 
s.r.o.
The policyholder declares that authorized company:
STRABAG BRVZ s.r.o., Mlynské Niva 61 /  A, 82518 Bratislava, ID: 31319637, 
treatment of insurable interest, arrangement and management of the insurance 
contract. Negotiations concerning this insurance contract shall be made by means 
of a financial adviser who is entitled to receive contractually binding rulings and 
decisions of both parties.
The policyholder and the insured shall exercise any of the claims from contracts 
under this Article by a financial adviser BRVZ s.r.o.

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej 
prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou tejto 
zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: éri ka. bel ovi cova@.qenera li.com 
e-mail: miroslav.iavorsky@strabaQ.com
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conditions

II. Miesto 
poistenia 
Place of 
isnurance

III. Doba trvania 
poistenia 
insurance 
period

Bilateral rights and duties of the contracting parties are regulated by this Policy, its 
potential amendments, by General Terms and Conditions of the Insurer listed in the 
wording of this Policy and by other attachments of this Policy.
Miesto na území Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa uvádza 
v dokumente „Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej 
poistnej zmluve č. 2 405 728 831 podľa tejto zmluvy.
The insured place in the Slovak Republic and the Czech Republic, which appears 
in the "Registration and acknowledgement about acceptation of construction to 
general agreement Nr. 2 405 728 831“ under this Policy.

1. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom 01.01.2018 00:00 hod 
a ukončením 01.01.2019 00:00 hod .
The insurance shall be concluded for a fixed period starting on 01.01.2018 00:00 
and leaving 01.01.2019 00:00
Pre každé nahlásené stavebné alebo montážne dielo začína poistenie dátumom 
zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo 
nastane skôr).
Ukončenie rámcovej poistnej zmluvy nemá vplyv na poistenie jednotlivého 
nahláseného stavebného alebo montážneho diela.
Pre jednotlivé stavebné alebo montážne diela poistené podľa tejto zmluvy sa 
zmluvné strany zriekajú práva vypovedania poistenia v prípade škodovej 
udalosti.
Maximálna doba poistenia stavebného alebo montážneho diela je 24 mesiacov 
následným záručným krytím 24 mesiacov.
Stavebné projekty rozostavané pred začiatkom poistenia uvedenom v tejto 
poistnej zmluve, nemôžu byť nahlásené do poistenia podľa tejto poistnej 
zmluvy.
Škody, ktoré nastali, alebo príčina ktorých vznikla pred začiatkom poistenia nie 
sú poistené.

For each reported construction or installation work begins insurance starting date 
of the works and up completion of the works or surrender (whichever occurs 
first).
Completion of the framework insurance contract does not affect the insurance- 
reported individual construction or assembly work.
For any construction or installation work insured under this Agreement the 
parties waive the right of termination of insurance for the insured event.
The maximum period of insurance, construction or installation work is 24 months 
followed by 24 months warranty coverage.
Construction projects under construction before the insurance specified in the 
insurance policy, are not reported to insurance under the insurance contract.
The damage that occurred or the cause which arose before the insurance are not 
insured.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia platnosti medzinárodného 
poistného programu pre spoločnosti skupiny STRABAG, ktorého je táto zmluva 
súčasťou (viď čl. XIII., bod 3 tejto zmluvy), počas doby trvania poistenia 
uvedenej v bode 1 tohto článku, poistenie podľa tejto zmluvy zanikne k dátumu 
zániku uvedeného poistného programu.
The Parties agree that in the event of termination of international insurance 
program for the company STRABAG Group, which is part of this contract (see 
Art. XII., Paragraph 3 of this contract), during the period of insurance as referred 
to in paragraph 1 of this Article, insurance under this contract shall expire on the

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova(ő)qenerali.com 
e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com
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date of termination of that insurance program.

IV. Predmet 
poistenia 
Insured 
risks

V. Rozsah 
poistenia 
Scope of 
insurance

Predmetom poistenia sú stavebné a montážne diela, ktoré budú prihlásené do 
poistenia podľa tejto rámcovej zmluvy. Za prihlásené stavebné alebo montážne 
dielo sa považuje také dielo, ktoré bude poistníkom nahlásené poisťovateľovi 
prostredníctvom oprávneného finančného poradcu formou vyplnenej prihlášky 
pred zahájením výstavby. Poisťovateľ na prihláške, pokiaľ táto spĺňa všetky 
náležitosti, potvrdí prevzatie diela do poistenia.
Poistenými vecami podľa tejto zmluvy sú:
a) Dopravné stavby vrátane mostov do rozpätia 30 m
- vrátane príslušných zemných prác, násypov, základov, betónových 

a asfaltových diel, tesniacich fólií (okrem špeciálnych zakladaní)
b) Ostatné inžinierske stavby
- kanalizácie, zemné práce, kynety s maximálnou súčasne otvorenou časťou 

jedného úseku
c) Pozemné stavby

- obytné, obchodné, administratívne a priemyselné budovy
- čističky odpadových vôd
This insurance covers the construction and installation works to be entered for 
insurance under this framework contract. For registered construction or 
installation work shall be deemed to include work that the policyholder reported 
to the insurer through an authorized financial adviser completed application form 
before construction begins. Insurer in the application, unless it complies with all 
the details of the work to confirm the receipt of insurance.
Insurance matters under this contract are:
a) Traffic construction including bridges to span 30 m
- Including relevant earthworks, embankments, foundations, concrete and 
asvaltových works, sealing film (except for special foundation)
b) Other civil engineering works
- Drains, earthworks, water duct with a maximum at the same time open portion 
of one section
c) Building construction
- Residential, commercial, office and industrial buildings
- Sewage treatment

Poistenie vecí uvedených v článku IV tejto časti zmluvy sa dojednáva v rozsahu 
podľa Všeobecných poistných podmienok stavebno-montážneho poistenia pre 
všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (ďalej len „VPP PPSM 15“) 
Časť I a III a doložiek:
Insurance matters referred to in Article IV of this part is arranged in the range 
under general insurance conditions of construction and assembly insurance for all 
risks PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 (hereinafter referred to as 'VPP PPSM 
15") Part I and III and clauses:

001 - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho 
nepokoja / Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot & Civil Commotion 
002* - Poistenie krížovej zodpovednosti / Cover for Cross Liability
003 -  Poistenie údržby / Visit Mainenance **
004 - Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov) / Extended Maintenance Cover*
006 - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo 

sviatok a na expresnú prepravu / Cover of extra charges for overtime, night 
work, work on public holidays, express freight

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová 
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr

tei: 00421 2 5857 2198 
Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qgnerali com 
e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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VI. Poistná 
suma
Sum insured

VII. Limity plnenia / 
Limits

007 - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu / Cover of extra 
charges for airfreight

013 - Majetok v skladoch mimo staveniska / Property in Off-Site Storage
014 - Výluka terorizmu / terrorism clause
050 - Poistenie škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou /  damages 
caused by burglary /  robbery
107 - Dočasné príbytky a sklady / Warranty concerning camps and stores 
113 - Vnútroštátna doprava / Inland transit
115 - Poistenie konštrukčného rizika / Cover for designers risk
116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky / Cover for 
insured contract works taken over or put into service
119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove 

alebo správe poisteného / Existing property or property belonging to or held 
in care, custody or control by the insured

120* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku / Vibration, removal 
or weakening of support

*platné pre sekciu II - Stavebno-montážna zodpovednosť za škody ma majetku 
a zdraví tretích osôb/ applicable to Section II - THIRD PARTY LIABILITY.
** additional options:
004 Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov) Extended Maintenance +12 
mesiacov /months = + 8% prirážka sadzby poistného/of premium rate 
003 Poistenie údržby /Visit Maintenance + 12 mesiacov/months = +5% prirážka 
sadzby poistného/of premium rate

Poistná suma jednotlivého stavebného diela je max. 20 000 000,00,- EUR.
Poistnú sumu pre každé jednotlivé stavebné alebo montážne dielo poistené podľa 
rámcovej zmluvy predstavuje hodnotu kontraktu dojednanú pre toto dielo 
poistníkom (t.j. cena podľa zmluvy o dielo bez DPH).
The sum insured for individual construction work is max. 20 000 000,00, - EUR.
The sum insured for each construction or installation work insured under the 
framework contract, the value of the contract negotiated for this work policyholders 
(ie price under a contract for services without VAT).

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia 
poisťovateľa počas doby trvania poistenia:
Insurance under this Part is agreed with the following limits of performance of the 
insurer during the period of insurance:

Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne 
počas doby poistenia/ per occurence and in 
aggregate for the duration of this policy______

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovijova@gerierali.com 
e-mail: miroslav.iavorskv@strabaq.com
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Dodatočné náklady 
Additional costs:

Poistenie počas doby trvania poistenia sa podľa tejto časti zmluvy ďalej dojednáva 
s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa, ktoré boli stanovené zaisťovateľom na 
dodatočné náklady nasledovne:
Insurance under this Part during insurance period is agreed with the following limits 
of performance of the insurer, which were established by the reinsurer to the 
additional costs as follows:

1 000 000,00 EUR** Výkopové práce a presun zemín/ 
Soil and ground masses

1 000 000,00 EUR ** pre odpratávacie náklady 
a zachraňovacie náklady* /
debris removal, disposal and Salvage 
costs*

100 000,00 EUR**
Náklady na premiestnenie a ochranu 
majetku/ Costs of Relocation and 
Protection of Property

100 000,00 EUR**
Zariadenie staveniska/ Site Equipment

100 000,00 EUR**
Veci dodané investorom/ Materials or 
items provided by the Principal

10 000, 00 EUR**
Plány a dokumenty/ Plans and 
documents

50 000,00 EUR** pre náklady na likvidáciu
nebezpečného odpadu/
for disposal costs for hazardous waste

20 000,00 EUR** poplatky expertom / 
expert fees

130 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 006
for claims caused under Clause 006

20 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 007
for claims caused under Clause 007

130 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 013
for claims caused under Clause 013

100 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 107

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@qenerali.com 
e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com
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for claims caused under Clause 107
130 000,00 EUR*** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 

Doložky 113
for claims caused under Clause 113

500 000,00 EUR pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 119
for claims caused under Clause 119

1 000 000,00 EUR (20% of sum 
insured, min. 500 000,00 EUR, max. 
1 000 000,00 EUR)

Pre poistné udalosti podľa Klauzuly 
pre okolitý majetok tretích strán/ 
for claims caused under Clause 
Surrounding Property______________

Vili. Spoluúčasť 
Deductible

*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne 
vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby 
sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. 
Poisťovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové 
plnenie za škodu na stavebno -  montážnom diele a zachraňovacie náklady nesmú 
presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú 
náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebno- 
montážneho diela alebo jeho časti, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

Salvage costs. This term means the necessary and reasonably incurred to be 
averted potential insured event, or to reduce the risk of its occurrence, or to prevent 
an increase in damage. The insurer pays salvage costs, even if their but overall 
compensation for damage to the building - assembly parts and salvage costs shall 
not exceed the limit specified in the performance of the insurance contract. Salvage 
costs, the cost of mitigation and removal has suffered such damage, repair 
assembly work or part thereof, or the cost of the restoration.

** Na každú jednu /  Any one occurrence.
*** Na každú jednu a zároveň na všetky z každého jednotlivého projektu/ Any one 
occurrence and in total per project

Seckia I: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení 
poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške 5 000,00 EUR 
Section I: Insurance is negotiated with deductible of any insurance claim in amount 
of EUR 5 000,00.

Sekcia II: na deklaráciu pre objasnenie situácie
Poisťovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v 
prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok 
spätne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu).

Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré 
poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, 
finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov 
zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie.

Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby 
alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na

Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170
Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova(S>qenerali.com 

e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus 
sprievodné výdavky poisťovateľa).

Sec II - to declare for the avoidance of doubt:
The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case 
the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any 
already paid costs (except for own defense).
The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer 
provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for 
property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts 
associated with these losses) towards third parties entitled to damages.
The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense 
or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, 
experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the 
insurer).

IX. Poistné Celkové poistné za poistenie každého prihláseného stavebného diela bude
Premium stanovené v „Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej

zmluve č. 2 405 728 831“ ako súčin poistnej sumy stavebného diela a sadzby 
poistného.
Total premium for insurance every registered construction work will be set in 
"Registration and acknowledgement about acceptation of construction to general 
agreement Nr. 2 405 728 831“ as the product of the sum insured of construction 
work and premium rates.
Výška sadzby je uvedená v prílohe č. 1.
Premium rates are available in attachment No. 01.
Predĺženie doby poistenia je automaticky poistené nasledovne:

Na nasledovných 12 mesiacov: sadzba 0,00%o 
Na nasledovné poistné obdobie: sadzba podľa pokynov zaisťovateľa 

Extensions in period are automatically covered as follows:
Up to an additional 12 months: nil I additional Premium
For the additonal insurance period: rate according instruction of reinsurer

X. Splatnosť 
poistného 
Maturity of 
Premium

Poistné sa dohaduje ako jednorazové a bude uhradené do 14 dní od prijatia stavby 
do poistenia k rámcovej poistnej zmluve č. 2405728831.
Premiums are arguing as disposable and will be paid within 14 days of receipt of 
the works in the insurance framework insurance contract no. 2405728831.

XI. Bankové 
spojenie 
poisťovateľ

XI. Hlásenie 
poistnej 
udalosti 
Announcement

Všeobecná úverová banka a.s. retailová pobočka Bratislava -  Gorkého
číslo účtu/A/o. of account: BBAN: 0048134112/0200
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód /code: SUBASKBX
konštantný symbol/constant symbol: 3558
variabilný symbol/varáb/e symbol: 2405728831

Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generali Poisťovňa, a. s.
This Policy is administered by Generali Poisťovňa, a. s.
Nároky na poistné plnenie s poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať 
prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@generali.com
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabaq.com
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of claims

XIII. Osobitné 
dojednania

The insured will assert claims by the local broker.

1. Dojednáva sa , že na základe požiadavky poisteného je možné poskytnúť 
poistné krytie v rozsahu podľa VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Časť
II a III pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za 
škodu vzniknutú inému v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami 
uskutočňovanými na mieste poistenia (ďalej len „Stavebno-montážna 
zodpovednosť“) s limitom poistného plnenia 5 000 000,00 EUR pre jednu 
a všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistného obdobia a spoluúčasťou 
poisteného 5 000,00 EUR. Za poskytnutie poistného krytia pre riziko 
zodpovednosť za škodu sa účtuje poistné vo výške 0,20 %o z poistnej sumy. 
Požiadavku na poistenie zodpovednosti za škodu musí poistený nahlásiť v 
„Prihlásení a potvrdení o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve 
č. 2405728831. V prípade požiadavky na poistenie zodpovednosti za škodu sa 
súčasne dojednáva Doložka 002.
Po vyčerpaní poistnej sumy podľa Sekcie II sa uplatňuje dodatočná 
neohraničená paušálna jednorazová suma vo výške 5 000 000 EUR výhradne 
na prípad ublíženia na zdraví a škôd na majetku. Uvedené sa nevzťahuje na 
škody spôsobené z titulu Zodpovednosti za vadný výrobok, 
Environmentálneho rizika a Čistých finančných strát.
Táto špeciálna dohoda sa vzťahuje len na lokálne poistné zmluvy, ktorých 
zaisťovateľom je spoločnosť Generali Versicherung AG. Krytie je možné 
poskytnúť až po tom, ako sa do spoločnosti Generali Versicherung AG odošle 
žiadosť o potvrdenie „neobmedzeného počtu škôd“.

Dojednáva sa že poistnou zmluvou sú kryté aj následné finančné škody 
vyplývajúce zo straty alebo poškodenia (škody na zdraví alebo škody na 
majetku).

It shall be agreed that, at the request of the insured can provide insurance 
coverage to the extent by VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Part II and
III in the case law laid down by the insured liability for damage arising in 
connection with other construction-assembly work undertaken on-site insurance 
(hereinafter referred as " Construction and Erection TPL ") with a limit of 
insurance benefits 5 000 000,00 EUR for one and all claims arising during the 
period of insurance and deductibles insured 5 000,00 EUR for each insurance 
claim. For the provision of cover for the risk of liability for damages is charged 
premium of 0,20 %o of the sum insured. The requirement for liability insurance, 
the insured must report the " Registration and acknowledgement about 
acceptation of construction to general agreement Nr. 2401459280. If the 
requirements for liability insurance at the same time negotiate Clause 002.
After consumption of the sum insured under Section II an additional EUR 
5.000.000 unlimited lump sum applies for bodily injury and property damage 
exclusively. This does not apply to damages caused by Product Liability, 
Environmental Risk, Pure Financial losses.

This special agreement only applies to local policies which are reinsured by 
Generali Versicherung AG. A request for confirmation of "unlimited number of 
occurrences" has to be sent to Generali Versicherung AG before cover can be 
granted.

It is agreed that insurance policy also cover consequential financial losses 
resulting from an indemnifying loss or damage (bodily injury or property

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@qenerali.corn
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170
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damage).

2. Dojednáva sa, že škody spôsobené katastrofickými rizikami (záplava, povodeň, 
víchrica, krupobitie, zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie 
alebo zrútenie snehových lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, 
tiaha snehu alebo námrazy, zemetrasenie) a nastalé z jednej príčiny behom 72 
hodín, sa hodnotia ako jedna poistná udalosť a z tohto titulu sa odpočíta iba 
jedna spoluúčasť.
It shall be agreed that the damage caused by catastrophic risks (flood, flood, 
hail, earthquakes, landslides, falling rocks or earth, earthquakes or breakdown 
of avalanches, falling trees, poles or other objects stretches of snow or ice, 
earthquakes) and are from one claim during 12 hours was evaluated as one 
insured loss and as such is deducted only one deductible.

3. Táto poistná zmluva je súčasťou medzinárodného poistného programu pre 
poistenie zodpovednosti za škodu, ktorého nositeľom je poisťovňa Generali 
Versicherung AG, Rakúsko (ďalej len „zaisťovateľ“).
This Policy is a part of International Third Party Liability Master Program carried by 
Generali Versicherung AG, Rakúsko (Hereinafter the „Reinsurer).

4. Zrušenie medzinárodnej poistnej zmluvy sa vzťahuje aj na túto poistnú zmluvu. 
Cancelation of International Insurance Master Policy applies also to this Policy.

5. Ak nastane poistná udalosť, na ktorú sa bude vzťahovať krytie podľa medzinárodnej 
poistnej zmluvy, bude poisťovňa plniť až po obdržaní písomného súhlasu 
zaisťovateľa s likvidáciou príslušnej poistnej udalosti.
Settlement for any claim covered under International Master Program Policy will be 
paid by Insurer only afier Reinsurer's written agreement with claim adjustment.

6. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené v zmysle výluk, ktoré určil 
zaisťovateľ a sú uvedené spolu so špeciálnymi dojednaniami zaisťovateľa 
v anglickom znení v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pre 
účely tejto zmluvy je záväzný výklad znenia v krajine pôvodu.
This insurance does not refer to any claims caused by exclusions determined by 
reinsurer and listed together with reinsurer's special agreements in Attachment 
No.1. Interpretation of the wording in the country of origin is obligatory for the 
purpose of this policy.

7. Právne vzťahy, vyplývajúce z poistenia, sa riadia slovenskými právnymi predpismi 
a spory z poistenia rozhodujú súdy Slovenskej republiky.
Legal relations resulting from this Policy subject to Slovak legal regulations and 
judgement of Slovak republic determine causes out of this Insurance.

XIV. Záverečné 
ustanovenia 
Closing 
provisions

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné
podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 - 
VPP PPSM15 09/2015v3 (VPP PPSM 15) a doložky uvedené v bode IV tejto 
zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy 
potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami 
uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a 
že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. Táto 
zmluva je súčasťou medzinárodného programu technického poistenia 
vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Zmeny v medzinárodnom 
programe, ktoré sa dotýkajú tejto zmluvy budú vykonané dodatkami k nej. Túto 
zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 
zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198 
tel: 02/3262 1170

e-mail: éri ka. belő vicova@genera li.com 
e-mail: miroslav.iavorskv@strabaq.com
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Insurance concluded under this Policy is regulated by General Insurance 
Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance VPP PPSM 15 - 
VPP PPSM15 09/2015v3 (VPP PPSM 15), which are an inseparable part of this 
Policy. By signing this Policy I hereby confirm that I have read all Terms and 
Conditions stated in the previous sentence, I agree with them and I obtained 
copy of them, and that all information has been communicated with me in 
accordance with § 792a of the Civil Code.

2. V prípade, že rozsah poistenia podľa medzinárodného programu je širší ako 
rozsah poistenia podľa tejto zmluvy, poisťovateľ poskytne poistenému plnenie 
podľa medzinárodného programu, po predchádzajúcom súhlase jeho nositeľa-  
Generali Versicherung AG Wien. Rozsah poistenia podľa tejto zmluvy však 
nesmie presiahnuť poistné krytie dojednané v rámci medzinárodného 
programu, pokiaľ tak v ňom nebolo osobitne dojednané.

In the event that the scope of insurance under the international program 
insurance is broader than the insurance under this policy, the insurer shall 
provide the insured transaction in accordance with the international policy, with 
the prior consent of its owner - Generali Versicherung AG Vienna. Insurance 
coverage under this policy shall not exceed the insurance coverage negotiated 
within the international program as such have not been separately negotiated

3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, 
vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu 
podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje 
identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
By signing this Policy I confirm that content of this Policy is understandable to me, 
my signature expess my self-determination and serious backlash and thereof I sign 
this Policy. By signing this Policy I confirm that my identification data and personal 
identity have been verified by the person acting on behalf of the Insurer.

4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a 
podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, 
že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle 
§ 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a že mi finančný poradca 
poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.
By signing this Policy I confirm further that I have listed and answered truthfully, 
completely and to the best knowledge of all the questions and data. Further I 
confirm that before the conclusion of this Policy were provided to me all information 
in accordanace with § 37 art. 3 of the Act. No. 8/2008 of the Code about Insurance 
and financial advisor that my insurance intermediary has provided information in 
accordance with the Act. 186/2009 Coll of. on financial intermediation and financial 
counseling, as amended.

5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je 
oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle § 47 zákona 
č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov 
a právach dotknutej osoby sú vo VPP PPSM 15, s ktorými som sa oboznámil pred 
podpisom tejto poistnej zmluvy.
By signing this Policy I understand that the Insurer is entitled to process personal 
data of the persons concerned in accordance with § 47 of Act No. 8/2008 of the 
Code about Insurance. Detailed information regarding the processing of personal 
data and the rights of the person are listed in VPP-PPSM15, which I have noted 
before signing this Policy.

6. V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení

Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170
Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@qenerali.com 

e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že túto 
zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu 
poistného sú v jeho vlastníctve. Zároveň poistník vyhlasuje, že nie je politicky 
exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. Ak toto vyhlásenie nie je 
pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, 
v ktorej mene uzatvára túto zmluvu, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej 
vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu 
tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete 
môže poistník splniť formou Cestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa.
In accordance with § 10 of Act no. 297/2008 of the Code about prevention of money 
laundering activities and the financing of terrorism and on amendments to certain 
laws as amended, the Policyholder declares that this Policy was concluded in his 
own name and funds to pay Premium are in its possession. The Policy holder 
hereby declares that is not politically exposed person according to Act No.297/2008 
of the Code. If this statement is not true, the Policyholder shall notify the 
Insurer in writing the identification data of the person in whose name enters 
into this Policy, respectively identification data of the person in whose 
possession are the paid funds, including consent expressed signature of that 
person. Obligations stated in the previous sentence may meet Policyholder in 
the form of a solemn declaration on the form of the Insurer.

7. Žiadny poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a žiadny poisťovateľ 
nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, 
ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody 
alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, 
zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či 
ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej 
republiky, Veľkej Británie alebo USA.
No insurer is not required to provide insurance cover and no insurer is not liable for 
any damage or providing any benefit if the provision of such coverage or payment of 
such claim for compensation or the provision of such a benefit expose the insurer to 
any sanction, prohibition or restriction (restriction) under UN resolutions or trade or 
economic sanctions under the laws or regulations of the European Union, the 
Slovak Republic, the United Kingdom or the United States.

8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom rovnopise.
Policy is issued in three originals, each party obtains one original

9. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je 
tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto 
neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa 
najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
If any provision of this Policy is held invalid or unenforceable, it shall not affect the 
validity and enforceability of the remaining provisions. Contractual parties instead of 
invalid or ineffective provision shall agree a new provision which most closely 
approximates the purpose by the Parties at the time of conclusion of the Policy.

10. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
All documents listed in the attachments of this Policy form an inseparable part 
thereof

11. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 
zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
This Policy can be changed or complemented only by written addendums signed by 
representatives of both agreed parties, if not stated differently in this Policy.

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@generali.com 
e-mail: miroslav.iavorskv@strabag.com
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XV. Prílohy

This Policy is valid from the date of signing by both contractual parties.
13. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (netýka sa 

poistníka, ktorý je právnickou osobou): Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s. 
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum 
narodenia, e-mail a telefónne číslo na účely marketingových činností poisťovateľa, 
sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generali (napr. 
ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti 
v súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po 
dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s 
poisťovateľom. Beriem na vedomie, že mám právo na blokovanie mojich osobných 
údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej 
osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú v 
príslušných poistných podmienkach ako aj na webovej stránke poisťovateľa.
□ ÁNOENIE
Consent to the processing of personal data for marketing purposes (does not 
apply if the policyholder is a legal person): I agree that Generali Poistovna a. s. 
process my personal data in the scope of name, surname, address, date of birth, e- 
mail address and telephone number for the purpose of marketing activities of the 
Insurer, insurance intermediaries and companies belonging to the Generali Group 
(e.g. offering products, related services, client satisfaction surveys, offer 
participation contests), for the duration of the contractual relationship with the 
Insurer and for one year after the termination of all contractual relationship with the 
Insurer. I understand that I have the right to block my personal data because of the 
appeal of this agreement. Detailed information about the individuals concerned and 
about processing of personal data I was familiar, are in relevant General terms and 
conditions as well as on the website of the Insurer.

14. Anglický preklad zmluvy má informatívny charakter. Záväzné je výlučne znenie 
zmluvy v slovenskom jazyku. Toto sa netýka Prílohy č. 2 a 3, ktorá je záväzná v 
anglickom jazyku.
The English translation of the Policy is of informative value only. Binding is 
exclusively Slovakian wording. This is not concerned the Attachment No. 02 and 
No. 3, that is binding in English wording.

15. Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:
Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú 
adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že 
som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s 
výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých 
z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:
□ ÁNO E  NIE
I agree with sending the documents in electronic form to the e-mail address 
mentioned above in accordance with the related general terms and conditions and I 
confirm that I am aware that the Insurer is allowed to send me the documents in 
electronic form excluding the documents which need to be taken over based on my 
signature or which are necessary to be delivered in different way because of their 
character.
□ Yes E  No

Príloha č. 1 -  Sadzby poistného 
Attachment No. 01 -  Rates of Premium 
Príloha č. 2 -  výluky a špeciálne dojednania 
Attachment No. 02 - Exclusions and special agreements
Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká

Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170
Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@qenerali.com 

e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com
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VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3
General Insurance Conditions for Construction and Erection All Risks Insurance 
VPP PPSM 15- VPP PPSM15 09/2015v3
Prihlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poistnej zmluve 
č .2405728831

Registration and acknowledgement about acceptation of construction to general 
agreement Nr. 2405728831

Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 
Information on relevant terms and conditions of insurance contracts 

Doložka: 001 /  Clause 001 
Doložka: 002 /  Clause 002 
Doložka: 003 /  Cluase 003 
Doložka: 004 /  Clause 004 
Doložka: 006 /  Clause 006 
Doložka: 007 /  Clause 007 
Doložka: 013/Clause 013 
Doložka: 014/Clause 014 
Doložka: 050 /  Clause 050 
Doložka: 107 /Clause 107 
Doložka: 113 /Clause 113 
Doložka: 115 /Clause 115 
Doložka: 116 /Clause 116 
Doložka: 119 /Clause 119 
Doložka: 120 /  Clause 120

V Bratislave dňa 18.01.2018 
In Bratislava on 18-th of Jan

STRABAG'BRVZ s.r.o.
Ing. h/an Ferenčák

na základe plnej moci 
on the base of power of attorney

S 18 Bratislava 26

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 

IČO: 35 709 33Z^CT5'Pflr^l$2021000487

Generali Poisťovňa, a. s. 
Mgr. Erika Belovičová

u n d e rwrite dunderwtiter

Jana Hajdúchová
na základe plnej moci 

on the base of power of attorney

Generali Poisťovňa, a. s. 
Lamačská c^ela'3/A. 841 04 Bratislava 

IČ0: 35 /o9^32, iC DPH: SK2021000487

Generali Poisťovňa, a. s.
Ing. Miroslav Škripec

vrchný riaditeľ úseku poistenia veľkých rizík 
head manager of GC&C Section

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170

e-mail: erika.belovicova@generali.com 
e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com
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Príloha č. 2 / Attachment No.2
Výluky a špeciálne dojednania I Exclusions and special agreements

Výluky

Potrubné rozvody
Potrubné rozvody sa definujú ako zariadenia používané v petrochemickom priemysle s potrubiami s priemerom 
min. 500 mm. Vzhľadom na to oblastné vykurovacie rozvody, kanalizačné siete a iné podzemné stavby nie sú 
zahrnuté do významu slova potrubné rozvody a sú kryté poistením.

Offshore riziká

Razené a kryté tunely s dĺžkou otvorenej sekcie viac ako 2000 m

Konvenčný tunel s dĺžkou viac ako 100 m

Hodnota tunela presahujúca 10 mil. EUR

Prístavy alebo riziká pri mori

Zodpovednosť za vadný výrobok

Environmentálna zodpovednosť

Zodpovednosť zamestnávateľa

Exclusion(s)

Pipelines

Pipelines are defined as plants being used in the petrochemical sector with pipes having a diameter of at least 
500 mm. Therefore district heating supply, sewage networks and other underground constructions are not 
included within the meaning of pipelines and are insured.

Offshore risks

Tunnels Cut and Cover with a length of an open section of more than 2000m

Conventional Tunnel with a length of more than 100m

Value of a tunnel of more than EUR 10 Mio

Risks at the sea: This does not apply for construction sited onshore

Environmental Liability -  unless it happens sudden and accidental and in direct connection to the project work 

Employers Liability

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@generali.com
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavoi'skvt5).strabaq.com

Strana 15 (celkom 23)

mailto:erika.belovicova@generali.com


GENERALI

Špeciálne dojednania / Special agreements

Rozšírenie ku klauzule 116 stavebné dielo, ktoré sa preberá alebo uvádza do prevádzky

S podmienením zmluvnými podmienkami a vylúčením všeobecných podmienok poistenia, poistnej zmluvy a ich 
príloh sa odsúhlasuje, že rozsah krytia sa rozširuje pre straty na dieloch poisteného zmluvného diela 
preberaného alebo uvádzaného do prevádzky, pokiaľ k týmto stratám dôjde počas poistného obdobia, a taktiež 
zapríčineným okolnosťami nemajúcimi súvis s procesom výstavby/montáže, v dôsledku nasledujúcich rizík:

a) požiar,
b) blesk,
c) explózia,
d) pád lietadla,
e) hurikán,
f) prietrž mračien,
g) povodeň,
h) lavína, sneh, krupobitie,
j) zaplavenie unikajúcou vodou alebo inými kvapalinami, prípadne parou z potrubí a iných rozvodov,
k) dym,
l) nadzvuková vlna, za podmienky, že poistený zmluvný dodávateľ je povinný takéto poškodenia opraviť. 

Extension to MR 116 Contract Works Taken Over or Put into Service

To the subject of the conditions and exclusions of general terms of insurance, the policy and their attachments, it 
is agreed that the scope of cover is extended for losses in parts of the insured contract works taken over or put 
into service, if such losses occur during the insured period, also from causes not connected with building/ 
montage process, as a result of following risks:

a) fire
b) lighting
c) explosion,
d) fall of aircraft
e) hurricane
f) torrential rain
g) flood
h) avalanche, snow, hail
j) inundation by escaping water or other liquids, or steam from plumbing or other facilities
k) smoke
l) supersonic boom conditioned that the insured contractor is obliged to repair such damages.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@qenerali.com
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com
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V rámci tejto poistnej zmluvy sa uplatňujú tieto vylúčenia:

(a) Náklady nevyhnutné na výmenu, opravu alebo nápravu akéhokoľvek poisteného Majetku, ktorý je chybný z 
hľadiska materiálov uvedených v konštrukčnej špecifikácii alebo spracovania,

(b) Strata alebo škoda na poistenom Majetku spôsobená za účelom umožnenia výmeny, opravy alebo nápravy 
predmetného chybného poisteného Majetku.

Pokiaľ by však poškodenie poisteného Majetku (iné ako poškodenie v zmysle definície vo vyššie uvedenom 
bode (b)) vyplynulo z takéhoto nedostatku, toto Vylúčenie sa bude obmedzovať na:

•náklady na dodatočné práce, ktoré z neho vyplynuli,
•a dodatočné náklady na zdokonalenie materiálov a dielenského vyhotovenia špecifikácie dizajnového 

návrhu.

Na účely Poistnej zmluvy a teda nielen tohto Vylúčenia sa poistený Majetok nebude považovať za stratený ani 
poškodený výlučne z titulu existencie určitého nedostatku materiálov alebo dielenského vyhotovenia špecifikácie 
dizajnového návrhu poisteného Majetku ani žiadnej jeho časti.

DE 5

This policy excludes:

(a) The cost necessary to replace repair or rectify any Property insured which is defective in design plan 
specification materials or workmanship;

(b) Loss or damage to the Property insured caused to enable replacement, repair or rectification of such 
defective Property insured.

But should damage to the Property insured (other than damage as defined in 
(b) above) result from such a defect, this Exclusion shall be limited to 

•the costs of additional work resulting from
•and the additional costs of improvements to the original design plan specification materials or workmanship.

For the purpose of the Policy and not merely this Exclusion the Property insured shall not be regarded as lost or 
damaged solely by virtue of the existence of any defect in design plan specification materials or workmanship in 
the Property insured or any part thereof.

Náklady na odvoz sutín, likvidáciu a sanačné práce: 1 000 000 EUR na jednu poistnú udalosť

Rozsah poistenia sa rozširuje tak, aby poistenie zahŕňalo náklady a výdavky nevyhnutne a v primeranom 
rozsahu vznikajúce Poistenému v spojitosti s nasledujúcimi činnosťami:

Odvoz a likvidácia sutín, drviny a iných materiálov vrátane kvapalín, plynov alebo pár a/alebo demontáž a/alebo 
demolácia vrátane dočasného uskladnenia a/alebo ochrany demontovaného alebo zdemolovaného majetku po 
výskyte Škody na Majetku Poisteného.

Vzopretie, podloženie, podchytenie, odvodnenie a/alebo spriechodnenie odtokov, kanálov a technických služieb 
a/alebo akékoľvek iné primerane opodstatnené a nevyhnutné úkony po výskyte škody na Poistenom Majetku.

Odvoz a likvidácia sutín z predmetných priestorov alebo priľahlých oblastí a okrem toho pokračovanie v 
reakčných činnostiach po udalosti, ktorá by bola poistená, pokiaľ by bol zasiahnutý poistený majetok.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@generali.com
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@,strabaq.com
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V prípade poškodenia poisteného majetku a nad rámec akéhokoľvek krytia poskytovaného podľa ustanovení o 
Odvoze sutín a nákladoch na transport, premiestňovanie a sanačné práce tvoriacich súčasť nákladov na opravu 
siaha zodpovednosť poisťovateľa za sprístupnenie poškodeného majetku do výšky odsúhlaseného limitu.

Removal of Debris. Disposal and Salvage costs: EUR 1.000.000 any one occurrence

The insurance is extended to include the costs and expenses necessarily and reasonably incurred by the 
Insured in connection with the:

Removal and disposal of debris, detritus and other materials including liquids, gases or vapours and/ or 
dismantling and/ or demolition, including temporary storage and/ or protection of dismantled or demolished 
property following Damage to the Insured Property.

Shoring up, propping, underpinning, dewatering and/ or clearance of drains, sewers and services and/ or any 
other reasonable and necessary action following damage to the Insured Property.

Removal and disposal of debris from the premises or areas adjacent, thereto following the action on an event 
that would have been insured if the insured property had been affected.

In case of an insured property damage and in addition to any cover granted under Removal of Debris and the 
transport, movement and salvage costs forming part of the repair costs the insurer is also liable up to the agreed 
limit for making the damaged property accessible.

Pôdne a zemné hmoty: 1 000 000 EUR na jednu poistnú udalosť

Okrem pôdy a zemných hmôt, ktoré už tvoria súčasť poistnej zmluvy vzhľadom na skutočnosť, že sú súčasťou 
zmluvnej hodnoty a taktiež okrem akéhokoľvek krytia poskytovaného podľa ustanovení o Existujúcom majetku, 
Odvoze sutín alebo akéhokoľvek krytia poskytovaného podľa potenciálneho krytia v zmysle Oddielu II sa toto 
poistenie rozširuje aj o škody spôsobené na podklade, pôde a zemi, ktoré si vyžadujú nápravu, konsolidáciu 
alebo úpravu, aby bol obnovený stav spred výskytu škody alebo aby bolo možné vykonať opravy na diele.

Soil and ground masses: EUR 1.000.000 any one occurrence

In addition to any soil and ground masses already forming part of the insured contract by being part of the 
contract value and also in addition to any covers granted under Existing Property, Removal of Debris or any 
cover given under an possible Section II coverage this insurance also extends to damage to earth, soil and 
ground which has to be repaired, consolidated or modified in order the establish a state as before the occurrence 
of the damage or for enabling the repairs of the works.

Náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu: 50 000 EUR na jednu poistnú udalosť

Ďalšie náklady spôsobené vzhľadom na nevyhnutnosť zlikvidovať nebezpečný odpad je možné si spätne 
vymáhať až po odsúhlasený limit.

Disposal costs for hazardous waste: EUR 50.000 any one occurrence

Additional costs caused by the need to dispose of hazardous waste are reimbursable up to the agreed limit.

Poplatky za odborné služby: 20 000 EUR na jednu poistnú udalosť

Poistenie sa rozširuje tak, aby zahŕňalo poplatky za využitie služieb architektov, inšpektorov, poradenských

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-maii: erika.belovicova@aenerali.com
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.iavorskv@strabaa.com
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inžinierov a iných odborníkov, ktoré nevyhnutne a v primeranom rozsahu vznikli v spojitosti s odstraňovaním 
Škôd, na ktoré sa vzťahuje táto poistná zmluva (nie však na vznesenie akéhokoľvek nároku na jej základe). 
Výška týchto poplatkov nepresiahne výšku tých poplatkov, ktoré boli odsúhlasené v zmluvách o vyhotovení 
predmetného Projektu.

Expert fees: EUR 20.000 any one occurrence

The insurance is extended to include architects’, surveyors’, consulting engineers’ and other professional fees 
necessarily and reasonably incurred in connection with the reinstatement of Damage insured hereunder (but not 
for preparing any claim hereunder). The rates of such fees shall not exceed those applicable in contracts 
entered into in respect of the Project.

Vybavenie staveniska: 100 000 EUR na jednu poistnú udalosť

Poistené položky:
Vybavenie pracoviska zahŕňa všetky spotrebiče alebo veci ľubovoľnej povahy nevyhnutné na prevádzku diela a 
nápravu akýchkoľvek jeho nedostatkov bez ohľadu na to, či sú v osobnom vlastníctve alebo boli zapožičané, 
avšak nie vrátane mechanických strojov a materiálov alebo iných vecí určených na vytvorenie alebo tvoriacich 
časť diela vlastneného poisteným, avšak s vylúčením mechanického stroja.

Na účely tejto definície sa pod pojmom mechanický stroj budú rozumieť žeriavy, stroje na hĺbenie, baranidlá, 
stroje na hĺbenie tunelov, vykladače alebo iné strojné zariadenia s vlastným pohonom.

Site equipment: EUR 100.000 any one occurrence

Insured items:
Site Equipment includes all appliances or things of whatsoever nature required for the performance of the works 
and the remedying of any defects therein and irrespective of whether owned or hired, but not including 
mechanical plant and materials or other things intended to form or forming part of the works owned by the 
insured but excluding mechanical plant.

For the purpose of this definition mechanical plant is to be understood as cranes, diggers, piling rigs, tunnel
boring machines, dumpers and other self-propelled machinery.

Okolitý majetok: 20 % poistnej sumy, min. 500 000 EUR, max. 1 000 000 EUR

Toto poistenie bude Poistenému poskytovať náhradu sumy, ktorú je Poistený z právneho hľadiska povinný 
(vrátane nákladov, poplatkov a výdavkov žiadateľa) uhradiť vo vzťahu k náhlej a nepredvídateľnej fyzickej strate 
alebo poškodeniu majetku na mieste alebo v bezprostrednej blízkosti pracoviska či na území v okolí pracoviska 
patriacom tretím stranám vyvstávajúcim v priamom dôsledku a výhradne následkom realizácie Projektu. Celková 
zodpovednosť Poisťovateľa však nepresiahne limity na odškodnenie Prvej straty uvedené v poistnej zmluve. 
Poisťovateľ Poisteného neodškodní za výdavky, ktoré kryje alebo by mohla kryt akákoľvek iná existujúca a 
platná Poistná zmluva. Poisťovateľ Poisteného neodškodní za žiadne straty ani škody na majetku alebo 
suterénoch, ktoré by mohli byť kryté Poistnou zmluvou CAR.

Surrounding property: 20% of sum insured, min. EUR 500.000, max. EUR 1.000.000

This insurance will reimburse the Insured for any amount the Insured becomes legally liable (including claimant 
costs, fees and expenses) to pay in respect of sudden and unforeseen physical loss of or damage to property on 
or in the immediate vicinity, near the site or adjacent to the site belonging to third parties arising as the direct 
consequence of and solely due to performance of the Project. The Insurer's total liability shall not, however, 
exceed the limits of indemnity on the First Loss stated in the policy. The Insurer shall not indemnify the Insured in 
respect of the expenditure covered or coverable under any other existing and valid Policy. The Insurer shall not

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@generali.com
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indemnify the Insured in respect of any loss of or damage to property or basements coverable under a CAR 
Policy.

Materiály alebo položky poskytnuté majiteľom: 100 000 EUR na jednu poistnú udalosť

Bolo dohodnuté a odsúhlasené, že okrem iného s podmienením Stanovami, vylúčením, ustanoveniami a 
podmienkami obsiahnutými v Poistnej zmluve alebo na jej základe uplatňovanými je Poisťovateľ povinný 
Poisteného odškodniť za stratu alebo škodu, ktorá priamym spôsobom vznikla na materiáloch alebo položkách 
dodaných majiteľom.

Materials or items provided by the principal: EUR 100.000 any one occurrence

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained
in the Policy or endorsed thereon, the Insurer shall indemnify the Insured for loss or damage caused directly to
materials or items supplied by the Principal.

Rádioaktívna kontaminácia: 100 000 EUR na jednu poistnú udalosť

1) Nebezpečenstvá spôsobené rádioaktívnym znečistením pri udalosti, na ktorú sa vzťahuje poistenie, na 
podnikových pracoviskách poistenými tovarmi obsahujúcimi rádioaktívne izotopy.

2) Náklady na odstránenie, rozloženie a izoláciu poistených tovarov, ktoré vznikli v spojitosti s poistnou 
udalosťou na podnikových pracoviskách pôsobením rádioaktívnych izotopov sú poistené, pokiaľ boli na 
realizáciu týchto opatrení vydané oficiálne nariadenia.

3) Vzniknuté náklady budú kryté v rozsahu odsúhlaseného maximálneho kompenzačného rámca.

Radioactive Contamination: EUR 100.000 any one occurrence

1. ) Dangers caused by radioactive pollution caused by an insured event on the company sites by radioactive
isotope insured goods.

2. ) The costs of clearing, tearing down and isolation of insured goods that came up in connection with an
insured event on the company's premises through radioactive isotopes are insured, provided there were 
official orders for these measures.

3. ) The arising costs will be covered within the agreed on maximum compensation frame.

Klauzula o nákladoch na premiestnenie a ochranu majetku: 100 000 EUR na jednu poistnú udalosť

Pokiaľ nebolo odsúhlasené inak, Poisťovateľ poskytne náhradu za nevyhnutné výdavky vznikajúce pri 
premiestňovaní, úprave alebo ochrane iného majetku nevyhnutnej v záujme obnovy alebo ochrany poistených 
tovarov po výskyte straty krytej poistením.
Náklady na premiestnenie a ochranu konkrétne predstavujú výdavky na demontáž alebo opakovanú montáž 
strojov, na prerazenie, demoláciu alebo rekonštrukciu častí budovy, prípadne na rozšírenie otvorov.

Costs of Relocation and Protection of Property clause: EUR 100.000 any one occurrence

Unless otherwise agreed, the Insurer indemnifies necessary expenses incurred in the relocation, modification or 
protection of other property necessary in order to restore or protect the insured goods following an insured loss. 
Relocation and protection costs in particular are expenses for the disassembly or reassembly of machines, for 
breaking through, demolishing or reconstructing parts of a building, or for widening openings.

Plans and documents: EUR 10.000 any one occurrence
Plány a dokumety: EUR 10 000,00 na jednu poistnú udalost’Krádež/vlámanie

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@aenerali.com
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Poisťovateľ poskytne poistenému odškodné za stratu položiek, ktoré neboli pevne nainštalované v budove a 
ktoré boli odcudzené alebo z iných príčin dôjde k ich strate.

Bolo dohodnuté a odsúhlasené, že iné poistené položky musia byť po skončení pracovného dňa a ukončení 
pracovných aktivít uchovávané v uzavretých zásobníkoch alebo v uzavretých priestoroch. Tieto priestory alebo 
zásobníky musia byť vybavené uzatváracími prostriedkami navrhnutými s ohľadom na umiestnenie diela a 
skladované položky. Poisťovateľ Poisteného neodškodní pri výskyte škody v prípade, ak vyššie uvedené 
uzatváracie prostriedky nie sú schopné prevádzky.

Theft/ Burglary
The insurer shall not indemnify the insured in respect of loss of items not installed firmly in the building, which 
are stolen or which are lost for other reasons.

It is agreed and understood that other items insured must be stocked in closed containers or closed sites, at the 
end of a labour day and when job sites activities are over. The site or containers must be provided with closure 
means designed for the works location and for the items stocked. In case of damage the Insurer will not 
indemnify the Insured if the above mentioned closure means are not operative.

Poškodenie sklenených, kovových alebo plastových povrchov

Poisťovateľ poisteného neodškodní pri poškodení sklenených, kovových alebo plastových povrchov ani 
povrchov visutých nástenných panelov v dôsledku na nich vykonávaných prác.

Kompenzácia bude napriek zneniu vyššie uvedeného ustanovenia poskytnutá v prípade, pokiaľ ide o nápravné 
opatrenia po výskyte príslušnej poistnej udalosti a tieto opatrenia vyústia do poškodenia napriek tomu, že sa 
postupovalo s maximálnou opatrnosťou a ak napríklad primerané čistiace postupy vykonané na povrchu nie sú 
účinné resp. spôsobia poškodenie.

Damage to glass, metal or plastic surfaces

The insurer shall not indemnify the insured in respect of damage to glass, metal or plastic surfaces as well as to 
the surfaces of suspended wall panels as a result of work carried out thereon.

Contrary to this agreement, compensation will be provided, in case it is about repair measures after an, on its 
merits insured event and these measures result in a damage even though it was acted with the utmost care and 
e.g. appropriate cleaning measures on the surface are not effective resp. result in damage.

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@uenerali -CQm
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SEKCIA II (voliteľná)

Poistné krytie

Ak dôjde k výskytu poistnej udalosti, poisťovateľ:

bude povinný poskytnúť kompenzáciu, ktorá vlastníkovi poistnej zmluvy prináleží vzhľadom na ublíženie na 
zdraví, škody na majetku alebo rýdzo finančné straty vyvstávajúce z ublíženia na zdraví alebo poškodenie 
majetku kryté poistením, na základe ustanovení súkromného práva upravujúcich zodpovednosť tretích strán 
(skrátene sa označujú pojmom „zodpovednosť za škodu“ alebo „zodpovednosť“),

bude znášať náklady na prešetrovanie a hájenie nárokov tretích strán žiadajúcich o odškodnenie v mene držiteľa 
poistnej zmluvy na základe nasledujúcich podmienok:

Výdavky na zmiernenie strát; výdavky na právne úkony.

Poistenie kryje náhrady výdavkov na zmiernenie strát.

Poistenie ďalej kryje primerané a vhodné súdne a mimosúdne náklady na prešetrenie a vedenie súdneho sporu 
pri vyvodzovaní zodpovednosti, a to dokonca aj v prípade, ak sa nárok preukáže byť nepodložený.

Poistenie ďalej kryje náklady na súdnu obhajobu realizovanú na pokyn poisťovateľa v rámci trestnoprávnych a 
disciplinárnych konaní.

Všetky vyššie uvedené náklady a výdavky spolu s úrokmi sa započítavajú do limitu odškodnenia.

Poistník je povinný poisťovateľovi asistovať pri prešetrovaní a súdnom vyrovnaní, prípadne pri obhajobe voči 
predmetnému nároku.

Poistník je právnikovi (obhajcovi, právnemu asistentovi) ustanovenému poisťovateľom povinný udeliť plnú moc, 
odovzdať mu všetky požadované informácie a nechať ho sa ujať súdneho konania.

Pokiaľ poisťovateľ nedokáže včas získať pokyny od držiteľa poistnej zmluvy, z vlastnej iniciatívy je povinný 
vykonať všetky nevyhnutné procedurálne kroky (vrátane odvolania sa voči súdnemu príkazu) do predpísaných 
časových lehôt.

Poistník nemá nárok uznať ani započať vznášanie akéhokoľvek nároku, v celku či sčasti, bez predchádzajúceho 
súhlasu poisťovateľa -  pokiaľ by z pohľadu poistníka nebolo zjavne nenáležité odmietnuť uznať takýto nárok.

002 Krížová zodpovednosť

120 Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku

Následné finančné škody vyplývajúce zo straty alebo poškodenia (škody na zdraví alebo škody na majetku) 

Section II (if applicable)

Insurance Cover

If an insured event occurs, the insurer

will assume the obligations to make compensation which the policyholder has incurred as a result of a personal 
injury, property damage, or pure financial loss resulting from an insured personal injury or property damage, on 
the basis of private-law provisions governing third party liability (referred to for short as "liability for damages" or 
"liability");

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@qenerali.com
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will bear the cost of investigating and defending claims by third parties alleging liability for damages on the part 
of the policyholder under following terms:

Loss-mitigation expenses; legal expenses.

The insurance covers the reimbursement of loss-mitigation expenses.

The insurance further covers the reasonable and expedient in-court and out-of-court cost of investigating and 
contesting any third-party allegation of liability, even if the claim proves to be unfounded.

The insurance further covers the cost of legal defense undertaken on the insurer's instructions in penal or 
disciplinary proceedings.

All costs and expenses mentioned above and interest count toward the limit of indemnity.

The policyholder must assist the insurer in investigating and settling or defending against the claim.

The policyholder must give the lawyer (defending counsel, legal aid) appointed by the insurer power of attorney, 
provide him with all the information he requires, and entrust him with the conduct of the proceedings.

If it is not possible for the policyholder to obtain the insurer's instructions in time, he must on his own initiative 
take all necessary procedural actions (including appealing against a penal order) within the prescribed periods.

The policyholder is not entitled to recognise or to enter into composition on any claim in full or in part without the 
insurer's prior consent -  unless it would have been patently inequitable for the policyholder to refuse recognition 
of the claim.

002 Cross Liability

120 Vibration, removal or weakening of support

Consequential financial losses resulting from an indemnifying loss or damage (bodily injury or property damage) 
are insured

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belővicova@ qenerali.com
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Business segment, premium rate

Kód
stavby
GF-Nr.

Slovak English
Premium 
Rate in % o 

/promile/
Rate (type)

100 Pozemné stavby structural engineering 0,90 Rate 1 (structural engineering)
! 110 Pozemné stavby všeobecne general structural engineering 0,90 Rate 1 (structural engineering)
! 111 Administratívne budovy administration building 0,90 Rate 1 (structural engineering)

112 Budovy hotelov hotel building 0,90 Rate 1 (structural engineering)
113 Obchodné domy, nákupné centrá shoppingmall 0,90 Rate 1 (structural engineering)

I 114 Ostatné pozemné stavby other structural engineering 0,90 Rate 1 (structural engineering)
1 115 Renovácie fasád frontage renovation 0,90 Rate 1 (structural engineering)
! 116 Výstavby fasád frontage construction 0,90 Rate 1 (structural engineering)

120 ýstavby bytov residence construction 0,90 Rate 1 (structural engineering)
121 Rodinné domy, radová zástavba house, row house 0,90 Rate 1 (structural engineering)
122 Viacpodlažné obytné budovy apartment construction 0,90 Rate 1 (structural engineering)
123 Bytové domy - sanácie residence renovation 0,90 Rate 1 (structural engineering)

, 130 Priemyselné stavby industry construction 0,90 Rate 1 (structural engineering)
131 Továrenské objekty industry construction, industry facilities 0,90 Rate 1 (structural engineering)
132 Výstavba hál halls construction 0,90 Rate 1 (structural engineering)
133 Vežové a komínové stavby tower and chimney construction 0,90 Rate 1 (structural engineering)

| 134 Elektrárne powerplant 0,90 Rate 1 (structural engineering)
] 200 Cestné stavby road construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)

210 Cestné stavby všeobecne general road construction 1,22 Rate 2 (civil engineering) i
211 Asfaltové cesty bituminous road construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
212 Betónové cesty cement road construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)

j 213 Pokladanie dlažby, chodníky pavement construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
214 Frézovanie milling work 1,22 Rate 2 (civil engineering)
215 Iné cestné povrchy other road surface 1,22 Rate 2 (civil engineering)

j 216 Vŕtanie, zalievanie špár drill and joint engineering 1,22 Rate 2 (civil engineering)
I 217 Liaty asfalt mastic asphalt 1,22 Rate 2 (civil engineering)

218 Postreky spatterwork 1,22 Rate 2 (civil engineering)
219 Údržba ciest road maintenance 1,22 Rate 2 (civil engineering)
300 Inžinierske stavby civil engineering 1,52 Rate 3 (special risk)
310 Inžinierske stavby všeobecne general civil engineering 1,52 Rate 3 (special risk)
320 Výstavba tunelov tunnel construction 1,52 Rate 3 (special risk) x)
321 Cestné tunely road tunnel 1,52 Rate 3 (special risk) x)

I 322 Železničné tunely rail tunnel 1,52 Rate 3 (special risk) x)



323 Štôlne gallery 1,52 Rate 3 (special risk) x)
324 Baníctvo mining 1,52 Rate 3 (special risk) x)
330 Výstavba mostov bridge construction 1,52 Rate 3 (special risk)
331 Mosty bridge 1,52 Rate 3 (special risk)
332 Oceľové mosty ,steel bridge 1,52 Rate 3 (special risk)
400 Ostatné inžinierske stavby other civil engineering 1,52 Rate 3 (special risk)
410 Vodohospodárske stavby lwater construction 1,52 Rate 3 (special risk)

! 411 Konštrukcia vodohosp. stavieb water construction 1,52 Rate 3 (special risk) xx)
412 Asfaltové vodné stavby hydraulic asphalt construction 1,52 Rate 3 (special risk)
413 Vodné bagrovanie dredging 1,52 Rate 3 (special risk) xx)
414 Vodné kanály channel expansion 1,52 Rate 3 (special risk)
415 Spevnenie svahov revetment 1,52 Rate 3 (special risk)
420 Hrádze a násypy dam construction 1,52 Rate 3 (special risk)
421 Hrádze nehutnené heaped-up dam 1,52 Rate 3 (special risk)
422 Hrádze betónové concrete dam 1,52 Rate 3 (special risk)

j 423 Hrádze s elektrárňou dam with power plant 1,52 Rate 3 (special risk)
i 430 Železničné stavby railroad construction 1,52 Rate 3 (special risk)
! 431 Traťové - koľajnicové stavby train and industryrail construction 1,52 Rate 3 (special risk)

432 Električkové trate tramway rail construction 1,52 Rate 3 (special risk)
433 Ostatné železničné stavby other railroad construction 1,52 Rate 3 (special risk)
440 Stavby na ochranu životného prostredia a <enviromental engineering and waste managem 1,22 Rate 2 (civil engineering)
441 Čistiarne vôd treat construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
442 Výstavba skládky disposal site construction 1,22 Rate 2 (civil engineering) I
443 Renovácia, likvidácia skládok renovation, disposal 1,22 Rate 2 (civil engineering)
444 Recyklácia stavebných materiálov material recycling 1,22 Rate 2 (civil engineering)
445 Iné stavby na ochranu životného prostredie other constructions environmental protection 1,22 Rate 2 (civil engineering)
446 Likvidácia stavebného odpadu construction waste disposal 1,22 Rate 2 (civil engineering)
447 Prevádzky skládok (vlastné) disposal site operation (own) 1,22 Rate 2 (civil engineering)
448 Skládky s rekultiváciou disposal site with reclamation 1,22 Rate 2 (civil engineering)
450 Výstavba kanalizácie sewer construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
451 Veľkoobjemové zberače large collector 1,22 Rate 2 (civil engineering)
452 Kanalizačné potrubia sewage pipes 1,22 Rate 2 (civil engineering)
453 Kanalizačná technika canal engineering 1,22 Rate 2 (civil engineering)
460 Tlakové potrubia pipeline construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
461 Plynové potrubia >gas pipe xxx) 1,22 Rate 2 (civil engineering) xxx)
462 Vodnovodné potrubia, zásobovacie potrub water pipe 1,22 Rate 2 (civil engineering)
463 Kanále pre káble conduit 1,22 Rate 2 (civil engineering)
470 Tesnenie / nanášanie sealing/coating 1,22 Rate 2 (civil engineering)
471 Tesnenie / nanášanie parking level sealing/coating parking level 1,22 Rate 2 (civil engineering)



472 Tesnenie / nanášanie oceľové mosty sealing/coating steel bridge 1,22 Rate 2 (civil engineering)
' 473 Tesnenie / nanášanie, betónové mosty sealing/coating concrete bridge 1,22 Rate 2 (civil engineering)

474 Betónové sanovanie stavieb concrete renovation 1,22 Rate 2 (civil engineering)
475 Tesnenie / nátery striech sealing/coating roof 1,22 Rate 2 (civil engineering)
476 Tesnenie / nátery tunelov sealing/coating tunnel 1,22 Rate 2 (civil engineering)
480 Ostatné podzemné stavby other civil engineering 1,22 Rate 2 (civil engineering)
481 Výstavba skladu palív fuel depot construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)

! 482 Opatrenia na zaistenie development measures 1,22 Rate 2 (civil engineering)
484 Ostatné iné podzemné stavby other diff. Civil engineering 1,22 Rate 2 (civil engineering) I
485 Offshore wind foundation offshore wind foundation - (excluded)
490 Špeciálne podzemné stavby special civil engineering 1,22 Rate 2 (civil engineering)
491 Podzemné stavby, pilóty, kalové steny slurry wall 1,22 Rate 2 (civil engineering)
492 Odkrytie ložiska, sondy exposure 1,22 Rate 2 (civil engineering)
493 Odvodňovanie, studne wells 1,22 Rate 2 (civil engineering)
494 Injektáže, špec. vrty injections 1,22 Rate 2 (civil engineering)
495 Tesniace steny, utesnenia cress 1,22 Rate 2 (civil engineering)
496 Zakladanie staviebných jám building pit protection 1,22 Rate 2 (civil engineering)
497 Striekanie betónu, kotvy shotcrete 1,22 Rate 2 (civil engineering)
498 DSV DSV 1,52 Rate 3 (special risk) Í
499 Lisovanie, pretláčanie rúrami precompression 1,52 Rate 3 (special risk)
500 Športoviská, krajinná výstavba sports facility and landscape construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
510 Výstavba športových zariadení sports facility construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
511 Športové areály (pozemné stavby) sport facility (structural engineering) 0,9 Rate 1 (structural engineering)

í 512 Športové areály (cestné stavby) sport facility (civil engineering) 1,22 Rate 2 (civil engineering)
520 Krajinná výstavba landscape construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)
521 Krajinná výstavba landscape construction 1,22 Rate 2 (civil engineering)

Správa požaduje: enquiry required:
x) Dĺžka tunela > 2.000 m v otvorenom x) tunnel length > 2.000 m in open design; or

prevedení; alebo > 100 m v ťažobnom > 100 m in mining design, contract value
xx) more a blízkosť mora ohrozujúce najmä p xx) sea and near the sea risks especially ports 
xxx) priemer > 500 mm xxx) diameter > 500 mm



APPENDIX 1- premium rates
business rate (type) premium Section II
seqment rate qeneral

100 structural engineering Rate 1 (structural enqineerinq) 0,9 0%o 0,22%o
110 general structural engineering Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o
111 administration building Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o
112 hotel buildinq Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o
113 shoppingmall Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o
114 other structural enqineerinq Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o
11 5 frontaqe renovation Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o
116 frontaqe construction Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o
12 0 residence construction Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o
121 house, row house Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o
122 apartment construction Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o
123 residence renovation Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o

130 industry construction Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o
131 industry construction, industry facilities Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o

132 halls construction Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o

133 tower and chimney construction Rate 1 (structural enqineerinq) 0,90%o

134 powerplant Rate 1 (structural engineering) 0,90%a

200 road construction Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22%o
2 10 general road construction Rate 2 (civil engineering) 1,22% *
211 bituminous road construction Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *
2 1 2 cement road construction Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *
213 pavement construction Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *
214 milling work Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *
215 other road surface Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *
216 drill and joint enqineerinq Rate 2 (civil enqineerinq) l,22% o
217 mastic asphalt Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *
2 18 spatterwork Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *
219 road maintenance Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22%o

300 civil enqineerinq Rate 3 (special risk) 1 .52% *
310 general civil enqineerinq Rate 3 (special risk) 1,52%*
320 tunnel construction Rate 3 (special risk) x) 1,52%*
321 road tunnel Rate 3 (special risk) x) 1,52%*
322 rail tunnel Rate 3 (special risk) x) 1,52%*
323 qallery Rate 3 (special risk) x) 1 ,52%o

324 mining Rate 3 (special risk) x) 1,52%*
330 bridqe construction Rate 3 (special risk) 1,52%o
331 bridge Rate 3 (special risk) 1,52%*
332 steel bridqe Rate 3 (special risk) 1,52%*
400 other civil enqineerinq Rate 3 (special risk) 1,52%o

410 water construction Rate 3 (special risk) 1,52%*
411 water construction Rate 3 (special risk) xx) 1 ,52%o

412 hydraulic asphalt construction Rate 3 (special risk) 1,52%*
413 dredging Rate 3 (special risk) xx) 1,52%o
414 channel expansion Rate 3 (special risk) 1,52%*
415 revetment Rate 3 (special risk) 1,52%*
420 dam construction Rate 3 (special risk) 1,52%*
421 heaped-up dam Rate 3 (special risk) 1 ,52%o

422 concrete dam Rate 3 (special risk) 1,52%*
423 dam with power plant Rate 3 (special risk) 1,52%*
430 railroad construction Rate 3 (special risk) 1,52%*
431 train and industryrail construction Rate 3 (special risk) 1,52%*
432 tramway rail construction Rate 3 (special risk) 1,52%*
433 other railroad construction Rate 3 (special risk) 1,52%*
440 enviromental enqineerinq and waste management Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

441 treat construction Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

442 disposal site construction Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

443 renovation, disposal Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

444 material recycling Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

445 other constructions environmental protection Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

446 construction waste disposal Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

447 disposal site operation (own) Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

4 48 disposal site with reclamation Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *
450 sewer construction Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

451 large collector Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

452 sewage pipes Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

453 canal enqineerinq Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

460 pipeline construction Rate 2 (civil enqineerinq) xxx) 1,22% *

461 gas pipe Rate 2 (civil enqineerinq) xxx) 1,22% *

462 water pipe Rate 2 (civil enqineerinq) xxx) 1,22% *

463 conduit Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22%*
470 sealinq/coatinq Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22%o

471 sealinq/coatinq parking level Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22%»

472 sealinq/coatinq steel bridqe Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

473 sealinq/coatinq concrete bridqe Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

474 concrete renovation Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

475 sealinq/coatinq roof Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

476 sealinq/coatinq tunnel Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

480 other civil enqineerinq Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

481 fuel depot construction Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22%*
482 development measures Rate 2 (civil enqineerinq) 1 ,22%o

484 other diff. Civil enqineerinq Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

485 offshore wind foundation (excluded) -
490 special civil enqineerinq Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *
491 slurry wall Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

492 exposure Rate 2 (civil engineering) 1,22% *

493 wells Rate 2 (civil engineering) 1,22% *
4 9 4 injections Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

495 cress Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22% *

496 building pit protection Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22%*
497 shotcrete Rate 2 (civil enqineerinq) 1,22%*
4 98 D SV Rate 3 (special risk) 1,52%*
499 precompression Rate 3 (special risk) 1,52%*



business rate (type) premium Section II
segment rate general

500 sports facility and landscape construction Rate 2 (civil engineering) 1,22%o
5 1 0 sports facility construction Rate 2 (civil engineering) 1 ,22%o
511 sport facility (structural engineering) Rate 1 (structural engineering) 0,90% o
5 12 sport facility (civil engineering) Rate 2 (civil engineering) 1 ,22%o
5 2 0 landscape construction Rate 2 (civil engineering) 1 ,22%o
521 landscape construction Rate 2 (civil engineering) 1 ,22%o

Exclusions

x) Tunnels Cut and Cover with a length of an open section of more than 2.000 m 
Conventional Tunnel with a length of more than 100 m 
Value of a tunnel of more than EUR 10 Mio

xx) Risks at the sea: This does not apply for construction sites onshore.

xxx) Diameter > 500 mm 
Pipelines:
Pipelines are defined as plants being used in the petrochemical sector with pipes having a 
diameter of at least 500 mm. Therefore district heating supply, sewage networks and other 
underground constructions are not included within the meaning of pipelines and are insured.

Offshore Risks



GENERALI

Doložka 001 Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo 
občianskeho nepokoja

Odchýlne od článku 6. bodu 2. písm. b) VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na 
škody vzniknuté v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho nepokoja, ktorými sa pre účely tejto 
doložky a pri dodržaní v nej uvedených Osobitných podmienok, rozumejú škody na poistených veciach
priamo spôsobené:

a) konaním osôb, ktoré sa spolu s inými zúčastňujú rušenia verejného poriadku (bez ohľadu na to, či 
v súvislosti so štrajkom alebo výlukou), ktoré nie je vylúčené v bode 2. Osobitných podmienok 
uvedených v tejto doložke,

b) opatrením zákonne ustanovenej úradnej moci pri potláčaní, pokuse o potlačenie alebo pri 
znižovaní následkov rušenia verejného poriadku,

c) zlovoľným konaním štrajkujúcich osôb alebo vylúčených zamestnancov na podporu štrajku alebo 
pri odpore voči výluke,

d) opatrením zákonne ustanovenej úradnej moci pri predchádzaní, pokuse o predchádzanie alebo pri 
znižovaní následkov konania uvedeného v písm. c).

Podmienky, výluky a ostatné ustanovenia poistnej zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na rozšírenie 
poistenia vymedzené touto doložkou.

Nasledujúce Osobitné podmienky sa vzťahujú iba na rozšírenie poistenia vymedzené touto doložkou. 

Osobitné podmienky

1. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) škody vzniknuté trvalým alebo čiastočným zastavením prác, oneskorením, prerušením alebo 

zastavením pracovných procesov alebo činností,
b) škody spôsobené trvalým alebo dočasným zánikom užívania poistenej veci v dôsledku 

vyvlastnenia, nútenej správy alebo zabavenia zo strany zákonne ustanovenej úradnej moci,
c) škody spôsobené trvalým alebo dočasným zánikom užívania budovy v dôsledku jej nezákonného 

obsadenia akýmikoľvek osobami,
d) následné škody alebo zodpovednosť za škody každého druhu a na akékoľvek platby nad rámec 

plnenia za škodu na veci v zmysle tejto doložky.

V prípade výluk uvedených vods. 1. písm. b) a c) Osobitných podmienok má poisťovateľ povinnosť 
poskytnúť plnenie za škody, ktoré vznikli pred alebo počas dočasného zániku užívania na poistených 
veciach.

2. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené priamo alebo nepriamo, resp. vzniknuté v dôsledku 
nasledujúcich príčin:
a) vojny, invázie, činnosti vonkajšieho nepriateľa, nepriateľského konania, bojových operácií (či už 

s vyhlásením alebo bez vyhlásenia vojny), občianskej vojny,
b) vzbury, občianskych nepokojov v rozsahu ľudového povstania, vojenského povstania, rebélie, 

revolúcie, vojenskej okupácie a uchvátenia moci,
c) terorizmu zo strany osoby alebo osôb konajúcich na príkaz alebo vo väzbe na organizácie.

V prípade súdnych sporov alebo procesov, kde poisťovateľ tvrdí, že na vzniknutú škodu sa nevzťahuje 
poistenie podľa tejto doložky v dôsledku výluk v ods. 2. písm. a) až c) Osobitných podmienok, je 
dôkazné bremeno pri preukazovaní opaku na strane poisteného.
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GENERALI

22. Vrcholová ochrana s ostnatým drôtom je na vrchnej časti plota špirálovité prichytený alebo 
priamočiaro natiahnutý ostnatý drôt.

23. Zabezpečenie proti vyháčkovaniu je zariadenie zabraňujúce odisteniu zástrčiek pevnej polovice 
dvojkrídlových dverí ich uzamknutím, priskrutkovaním alebo prekrytím.

24. Zábrana proti vysadeniu a vyrazeniu je zariadenie, ktoré zabraňuje nadvihnutiu dverového krídla 
a jeho vysadeniu zo závesov a ďalej vyrazeniu dverového krídla na strane závesov.

Dojednáva sa, že v čase poistnej udalosti musia byť všetky bezpečnostné a technické zariadenia
funkčné a aktívne (zapnuté).
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Doložka 002 Poistenie krížovej zodpovednosti

Dojednáva sa, že v rozsahu poistných podmienok VPP PPSM 15 a v rozsahu dojednanom v poistnej 
zmluve, je poistenie zodpovednosti za škodu účinné pre každého poisteného uvedeného v poistnej 
zmluve tak, ako keby každý z poistených uzavrel na toto poistenie osobitnú poistnú zmluvu. 
Poisťovateľ však v zmysle tejto doložky neposkytne náhrady:

- škôd, na ktoré sa vzťahuje alebo by sa mohlo vzťahovať poistenie vecných škôd dojednané v 
poistnej zmluve, a to aj v prípade, ak vzhľadom na spoluúčasť alebo limit plnenia nevyplýva 
poisťovateľovi povinnosť poskytnúť za tieto poistné plnenie,

- škôd na živote alebo zdraví zamestnancov, na ktoré sa vzťahuje alebo by sa mohlo vzťahovať 
poistenie, povinnosť uzavretia ktorého vyplýva z platných právnych predpisov zamestnávateľovi.

Celkové poistné plnenie poisťovateľa podľa tejto doložky v prospech poistených je pre každú škodu 
alebo sériu škôd vzniknutých z rovnakej príčiny ohraničené limitom plnenia stanoveným v poistnej 
zmluve.
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Doložka 003 Poistenie údržby

GENERALI

Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na poistné krytie za obdobie uvedené 
v poistnej zmluve, pričom sú poistením kryté výlučne škody na predmete poistenia spôsobené 
poisteným(i) dodávateľom(mi) pri vykonávaní záručných prác, ku ktorým sa zaviazal(i) v zmluve 
o dielo. Poistenie údržby dodávateľa v priebehu záručnej doby sa riadi poistnými podmienkami VPP 
PPSM 15.
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Doložka 004 Rozšírené poistenie údržby

Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na poistné krytie za obdobie uvedené
v poistnej zmluve, pričom sú poistením kryté výlučne škody na predmete poistenia, ktoré:

- boli spôsobené poisteným(i) dodávateľom(mi) pri vykonávaní záručných prác, ku ktorým sa 
zaviazal(i) v zmluve o dielo

- sa prejavili počas doby údržby, za predpokladu, že boli spôsobené v mieste poistenia počas 
stavebných/montážnych prác predtým, ako bol vystavený preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 
poškodenej alebo zničenej časti predmetu poistenia.

Rozšírené poistenie údržby v priebehu záručnej doby sa riadi poistnými podmienkami VPP PPSM 15.
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Doložka 006 Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu 
vo sviatok a na expresnú prepravu

Odchýlne od článku 8 bodu 6. VPP PPSM 15 sa dojednáva, že za primerané náklady podľa bodu 2. 
a 3. článku 8 VPP PPSM 15 sa považujú aj dodatočné náklady na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu 
vo sviatok a na expresnú prepravu (okrem leteckej), pokiaľ sa tieto náklady vynaložili v súvislosti so 
škodou na poistenej veci, za ktorú vzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť plnenie v zmysle poistnej 
zmluvy.

Ak je poistná suma poistenej veci (í) nižšia ako ich skutočná hodnota, poistné plnenie v zmysle tejto 
doložky pre dodatočné náklady bude znížené v rovnakom pomere.

Maximálny limit poistného plnenia, uvedený v poistnej zmluve pre škody kryté touto doložkou, je 
limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti počas doby trvania poistenia uvedenej 
v poistnej zmluve.
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Doložka 007 Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu

Odchýlne od článku 8 bodu 6. VPP PPSM 15 sa dojednáva, že za primerané náklady podľa bodu 2. 
a 3. článku 8 PPSM 15 sa považujú aj dodatočné náklady na leteckú prepravu, pokiaľ sa tieto náklady 
vynaložili v súvislosti so škodou na poistenej veci, za ktorú vzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť 
plnenie v zmysle poistnej zmluvy.

Maximálny limit poistného plnenia, uvedený v poistnej zmluve pre škody kryté touto doložkou, je 
limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti počas poistnej doby uvedenej v poistnej 
zmluve.
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Doložka 013 Majetok v skladoch mimo staveniska

Odchylne od článku 3 bod 1. VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody 
vzniknuté na poistených veciach v skladoch mimo staveniska, nachádzajúcich sa na území uvedenom 
v poistnej zmluve, s výnimkou vecí vyrábaných, spracovávaných alebo uskladnených v prevádzkových 
priestoroch ich výrobcu, distribútora alebo dodávateľa.

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody spôsobené zanedbaním všeobecne prijímaných 
opatrení na zábranu škôd v skladoch a skladovacích priestoroch. Medzi takéto opatrenia patria 
predovšetkým:

zabezpečenie, aby skladovací priestor bol uzavretý (nachádza sa v budove alebo je aspoň 
ohradený), strážený, chránený voči požiaru spôsobom zodpovedajúcim jeho miestu a druhu v ňom 
skladovaného materiálu,
oddelenie skladovacích jednotiek požiarne deliacimi konštrukciami alebo umiestnením vo 
vzájomnej vzdialenosti najmenej 50 metrov,
projektovanie a umiestnenie skladovacích jednotiek spôsobom, aby sa zabránilo škode 
nahromadenou vodou alebo zaplavením v dôsledku dažďov alebo povodní, ktorých štatistický 
výskyt je menej ako raz za 20 rokov,
limitovanie hodnoty materiálu uskladnených vecí na jednu skladovaciu jednotku, podľa limitu 
uvedeného v poistnej zmluve
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Endorsement 014
Exclusion of Loss, Damage or Liability Due to Terrorism

It is agreed and understood that, notwithstanding the terms, exclusions, provisions 
and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurer shall not 
indemnify the Insured for loss or damage or liability directly or indirectly caused by or 
resulting from any act of terrorism.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but 
not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or 
group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any 
organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological, or 
ethnic purposes or reasons including the intention to influence any government 
and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever 
nature directly or indirectly caused by or resulting from any action taken in 
controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

in any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of 
the provisions of this Endorsement any loss, destruction, damage or liability is not 
covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage 
or liability is covered shall be upon the insured.

Version 20.07.2004 ekl014 1/1



GENERALI

Doložka 050 VR Poistenie škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo
lúpežou

1. Odchýlne od článku 6 bod 3. písm. c) VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na 
odcudzenie poistenej veci alebo jej časti, pokiaľ k odcudzeniu došlo krádežou vlámaním alebo 
lúpežou alebo páchateľ za použitia nástrojov odmontoval celú poistenú vec z miesta, kde bola 
pripevnená, alebo z tejto veci odmontoval jej časť.

2. Ak došlo k odcudzeniu poistenej veci krádežou vlámaním, poskytne poisťovateľ plnenie len v tom 
prípade, ak je v čase poistnej udalosti táto vec umiestnená v uzamknutom priestore podľa tabuľky 
č.1 resp. č.3 podľa spôsobu zabezpečenia tejto doložky.

3. Ak sa poistená vec nachádza v uzamknutom plechovom kontajnery, v drevenej unimobunke 
a pod. a súčasne sa nachádza v uzamknutom vnútornom priestore staveniska, zvyšuje sa limit 
plnenia o 1 000€.

4. Veci, ktoré nemožno pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť 
do uzamknutého priestoru, môžu byť umiestnené na voľnom priestranstve. Plnenie v prípade 
poistnej udalosti bude poskytnuté podľa tabuľky č.2 tejto doložky.

5. Tam, kde nie je možné urobiť montáž bezpečnostných zámkov uvedených v tabuľke č. 1, 2 
alebo 3. (napr. pri dočasných dverách stavby a pod.), možno tieto zámky nahradiť najmenej dvomi 
visiacimi bezpečnostnými zámkami so strmeňom priemeru najmenej 12 mm -  HARDENED. Oká 
na dverách a zárubniach musia mať mechanickú odolnosť ako strmeň visiaceho zámku a musia 
byť z vonkajšej strany demontovateľné len hrubým násilím (napr. kladivom, sekáčom, pílkou na 
železo a pod.).

6. V čase, kedy poistená stavba nemá osadené funkčné okná a dvere je prípustné zabezpečenie 
v zmysle tabuľky č. 2 tejto doložky.

7. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poistnú udalosť PZ SR a až do ukončenia 
obhliadky miesta poistnej udalosti PZ SR zachovať stav spôsobený poistnou udalosťou.

Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia poistených vecí umiestnených v uzamknutých

stavbách / staveniskách

Tabuľka č. 1
LIMIT PLNENIA V € frOŽSÍ)OVANÉ ZABEZPEČENIE

do 2 000 D1 + 01 alebo 
SS1

do 7 000 D1 + 01 + SS1 alebo 
D2 + 02

do 16 000 D2 + SS1 + 02 alebo 
D3 + 02

do 33 000 D3 + SS2 + 02
do 170 000 D3 + SS3 + 02
nad 170 000 Podľa osobitného dojednania v poistnej zmluve
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Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia poistených vecí nachádzajúcich sa v miestach mimo
uzamknutý priestor na voľnom priestranstve

Tabuľka č. 2

do 2 000 VP 1
do 16 000 VP 2
do 33 000 VP 3
do 170 000 VP 4
nad 170 000 Podľa osobitného dojednania v poistnej zmluve

Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia poistených vecí nachádzajúcich sa v uzamknutom 
plechovom kontajnery, v drevenej unimobunke a pod.

Tabuľka č. 3

KÓDY PRE ZABEZPEČENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ

KÓ
D ZABEZPEČENIE VSTUPNÝCH DVERÍ

D1 Všetky vstupné dvere do uzamknutého priestoru so zámkom s cylindrickou vložkou alebo 
s dózickým zámkom a prídavným bezpečnostným zámkom.

D2 Všetky vstupné dvere do uzamknutého priestoru so zámkom s bezpečnostnou cylindrickou 
vložkou a prídavným bezpečnostným zámkom.

D3

Ak sú všetky vstupné dvere do uzamknutého priestoru plné musia byť opatrené zábranou proti 
vysadeniu a osadené zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným 
kovaním (ďalej len „bezpečnostný uzamykací systém“) + všetky vstupné dvere do 
uzamknutého priestoru musia byť opatrené:
a) prídavným bezpečnostným zámkom súčasne so zábranou proti vysadeniu a vyrazeniu 

alebo
b) uzamykateľnou dverovou závorou
Ak sú vstupné dvere presklené, musí byť presklená časť:
a) osadená funkčnou mrežou alebo
b) funkčnou uzamykateľnou roletou alebo
c) bezpečnostným sklom alebo bezpečnostnou fóliou s min. hr. 200pm
Ak sú vstupné dvere dvojkrídlové, musia byť opatrené zabezpečením proti vyháčkovaniu 
(odisteniu zástrčiek pevnej polovice dverí).
Všetky plné vstupné dvere musia byť minimálnej hrúbky 40mm.
Zárubne dverí musia byť zabezpečené proti roztiahnutiu (špeciálnym zariadením, 
zabetónovaním a pod.).
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KÓ
D

ZABEZPEČENIE OKIEN, VÝKLADOV, INÝCH OTVOROV

01 Všetky okná plne zasklené, uzatvorené z vnútornej strany tak, že ich nie je možné zvonku 
otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia.

02

01+ okná, výklady a ostatné otvory do uzamknutého priestoru nachádzajúce sa nižšie ako 2,5m 
nad okolitým terénom alebo nad inými vstup uľahčujúcimi konštrukciami (rímsa, strecha, konáre 
stromu, bleskozvod, schodište, pavlač, inštalovaná lešenárska konštrukcia, prístavok a pod.) 
musia byť opatrené:
a) funkčnou mrežou alebo
b) funkčnou okenicou alebo
c) funkčnou uzamykateľnou roletou alebo
d) bezpečnostným sklom alebo
e) bezpečnostnou fóliou s hrúbkou min. 200pm.

KÓ
D

ZABEZPEČENIE OBJEKTOV STRÁŽNOU SLUŽBOU

SS1 Priestor trvalé strážený kvalifikovanou, minimálne jednočlennou strážnou službou, ktorej každý 
člen je vybavený obranným prostriedkom.

SS2 Priestor trvalé strážený kvalifikovanou, minimálne dvojčlennou strážnou službou, ktorej každý 
člen je vybavený obranným prostriedkom.

SS3 Priestor trvalé strážený kvalifikovanou, minimálne dvojčlennou strážnou službou pričom, každý 
člen je ozbrojený strelnou zbraňou.

KÓ
D

ZABEZPEČENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE

VP1
Parcela/pozemok úplne oplotená/ý, bez možnosti voľného vstupu, s minimálnou výškou 
oplotenia 180cm a bránami uzamknutými visiacim zámkom s priemerom strmeňa minimálne 
8mm.

VP2

VP1+
a) priestor je osvetlený
b) všetky vstupy a brány sú uzamknuté bezpečnostným zámkom minimálne 2. bezpečnostnej 

triedy podľa príslušnej STN (môže byť aj visiaci)
c) v mimopracovnej dobe je priestor strážený kvalifikovanou, min. jednočlennou strážnou 

službou vybavenou obranným prostriedkom
Alternatívne zabezpečenie:
Strážna služba nie je nutná, ak je priestor chránený systémom EZS s vyvedením na PCO SBS 
alebo polície (mestskej alebo štátnej), s maximálnou dobou príjazdu do 10 minút.

VP3

VP1+
a) priestor je osvetlený
b) všetky vstupy a brány sú uzamknuté bezpečnostným zámkom minimálne 3. bezpečnostnej 

triedy podľa príslušnej STN (môže byť aj visiaci)
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c) v mimopracovnej dobe je priestor strážený kvalifikovanou, min. dvojčlennou strážnou 
službou vybavenou obranným prostriedkom 

Alternatívne zabezDečenie:
Ak je priestor stráženého pozemku chránený EZS s vyvedením na PCO SBS alebo polície 
(mestskej alebo štátnej), postačuje jednočlenná strážna služba.

VP4

VP3 + plot musí mať vrcholovú ochranu s ostnatým drôtom.
Alternatívne zabezpečenie:
Vrcholovú ochranu plota ostnatým drôtom je možné nahradiť kamerovým systémom s vývodom 
na stanovište strážnej služby.

VÝKLAD POJMOV

1. Bezpečnostná cylindrická vložka je cylindrická vložka, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy 
minimálne v bezpečnostnej triede 3 (má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu).

2. Bezpečnostná fólia je fólia ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy. Jej hlavná úloha je spomaliť, 
alebo úplne eliminovať násilné vniknutie do objektu. Pri rozbití presklenej plochy udržuje úlomky 
skla pohromade.

3. Bezpečnostné (ochranné) kovanie je kovanie, ktoré spĺňa požiadavky príslušnej normy, 
minimálne v bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni cylindrickú vložku pred rozlomením a 
nesmie byť demontovateľné z vonkajšej strany dverí).

4. Bezpečnostné sklo je zasklenie (napr. vrstvené bezpečnostné sklo, bezpečnostné sklo s drôtenou 
vložkou, sklenené tabule s nalepenou fóliou a pod.), ktoré spĺňa požiadavky príslušnej normy 
minimálne v triede odolnosti P1A, resp. P1.

5. Bezpečnostný uzamykací systém je komplet tvorený bezpečnostným, stavebným (zadlabávacím) 
zámkom, bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovaním, ktorý spĺňa požiadavky 
príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni cylindrickú vložku pred 
vyhmataním, rozlomením, vytrhnutím a odvŕtaním a nesmie byť demontovateľný z vonkajšej strany 
dverí).

6. Bezpečnostný visiaci zámok je zámok, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v 
bezpečnostnej triede 3, alebo taký bezpečnostný visiaci zámok, ktorý je predovšetkým odolný proti 
vyhmataniu a je vybavený strmeňom HARDENED s priemerom najmenej 12 mm alebo s priemerom 
najmenej 8 mm, pokiaľ je strmeň tvarovo chránený proti prestrihnutiu alebo prepíleniu. Oká, ktorými 
prechádza strmeň visiaceho zámku, musia mať mechanickú odolnosť zodpovedajúcu odolnosti 
strmeňa visiaceho zámku a nesmú byť z vonkajšej strany demontovateľné.

7. Cylindrická vložka je vložka zámku tvorená valcovými stavítkami rôznej dĺžky zoradenými za 
sebou a uloženými v otočnom valci (cylindri).

8. Dózický zámok je zámok, ktorého uzamykacia zostava je rozšírená o stavítka, ovládané kľúčom s 
jednostranným ozubením.

9. Dverová závora je závora, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej 
triede 3 (predovšetkým chráni dverové krídlo pred otvorením násilným vyrazením, roztiahnutím 
zárubne a vysadením z vonkajšej strany).

10. Funkčná mreža je mreža, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej 
triede 2, alebo taká mreža, ktorej oceľové prvky (prúty) sú z plného materiálu o priereze minimálne 1 
cm2. Veľkosť ôk smie byť najviac 250 x 150 mm. Mreža musí byť dostatočne tuhá (napr. zvarovaná) 
a musí byť z vonkajšej strany pevne, nerozoberateľným spôsobom ukotvená (zamurovaná, 
zabetónovaná, pripevnená a pod.) alebo uzamknutá bezpečnostnými visiacimi zámkami v závislosti 
od veľkosti mreže, minimálne však v štyroch bodoch (ukotveniach). Za funkčnú mrežu sa považuje 
aj mreža vyrobená z iného materiálu a inou technológiou, ktorá však vykazuje minimálne rovnakú 
mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako mreža definovaná vyššie v tomto bode. Mrežu možno 
z vonkajšej strany demontovať len hrubým násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.).
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11. Funkčná okenica je okenica, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej 
triede 2 alebo taká okenica, ktorú možno z vonkajšej strany demontovať len hrubým násilím 
(kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.).

12. Funkčná uzamykateľná roleta je roleta, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v 
bezpečnostnej triede 2, alebo taká roleta, ktorú možno z vonkajšej strany demontovať len hrubým 
násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.).

13. Krádežou vlámaním sa rozumie privlastnenie si poistenej veci tak, že sa jej páchateľ zmocnil ďalej 
uvedeným spôsobom:

a) do miesta, kde bola poistená vec uzamknutá alebo do poistenej veci sa dostal tak, že ich 
otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené k ich riadnemu otváraniu alebo

b) v mieste , kde bola poistená vec uzamknutá alebo v poistenej veci sa skryl a po ich uzamknutí 
sa veci zmocnil alebo

c) miesto, kde bola poistená vec uzamknutá alebo poistenú vec otvoril originálnym kľúčom alebo 
duplikátom kľúča, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou.

14. Lúpežou sa rozumie privlastnenie si poistenej veci alebo jej časti tak, že páchateľ použil proti 
poistenému alebo jeho pracovníkovi alebo inej osobe, poverenej poisteným, násilie alebo vyhrážky 
bezprostredného násilia.

15. Obranný prostriedok je napríklad paralyzujúci sprej alebo pištoľ na plynové alebo nervové náboje, 
elektrický paralyzátor, teleskopický obušok, tonfa, a pod.

16. Prídavný bezpečnostný zámok je ďalší zámok, ktorým sú dvere zamknuté a ktorý spĺňa 
požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 3 (má predovšetkým zvýšenú 
odolnosť proti vyhmataniu, prípadne rozlomeniu vložky).

17. PZ SR Policajný zbor Slovenskej republiky
18. Strážna služba -  je súkromná bezpečnostná služba (SBS) / vlastná bezpečnostná služba, ktorá 

musí:
- byť fyzicky zdatná, zdravotne spôsobilá a na tento výkon riadne vyškolená a poučená,
- byť kontrolovaná menovite určeným zamestnancom poisteného, ktorý bude kontrolovať výkon a 

kvalitu vykonávanej strážnej služby, vrátane kontroly všetkých záznamov,
- byť staršia ako 18 rokov a mladšia než 60 rokov,
- byť vybavená spojovacou technikou tak, aby pri vykonávaní pochôdzok boli jednotliví členovia 

strážnej služby v spojení. Ďalej musí byť strážna služba vybavená takou spojovacou technikou, 
aby mohla bezodkladne privolať políciu či inú podobnú pomoc v prípade zistenia krádeže 
vlámaním alebo v prípade lúpeže,

- vykonávať kontrolu oplotenia, uzatvorenia a uzamknutia budov,
- vykonávať pochôdzky podľa knihy pochôdzok (záleží na veľkosti, členitosti, rizikovosti a pod. 

stráženého objektu) najmenej však 1 x za 60 minút),každú pochôdzku zapísať do knihy 
pochôdzok s uvedením času pochôdzky alebo iným preukázateľným spôsobom viesť evidenciu a 
prípadné zistené závady zapísať do knihy závad a pod.,

- byť vykonávaná tak, aby v prípade viacčlennej strážnej služby bol jeden člen trvalo na stálom 
mieste strážnej služby (vrátnica, hlavné stanovisko strážnej služby).

19. Strelná zbraň zodpovedajúca výkladu pojmov zákona 190/2003 §2 písmeno c) odsek 1, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12.

20. Tam, kde je v texte uvedené „príslušné normy“, rozumie sa tým platné STN, t. j. pre:
- bod 3 a 6 výkladu pojmov norma STN EN 356 Sklo v stavebníctve -  bezpečnostné zasklenie -  

Skúšanie a klasifikácia odolnosti proti ručnému útoku
- body 1,2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 a 17 výkladu pojmov norma STN P EN V 1627 Okná, dvere, 

uzávery -  Odolnosť proti vlámaniu -  Požiadavky a triedenie v nadväznosti na STN P EN V 1630 
Skúšobná metóda na určenie odolnosti proti ručným pokusom o vlámanie

-Tabuľka Zabezpečenie objektov EZS: do 1.11.2001 STN 33 4590, od 1.1.2011 platí STN EN 
50 131-1

21. Uzamknutý priestor je taký, ktorý poistený užíva v súlade s právom. Tento priestor musí mať 
riadne zatvorené, zaistené a zamknuté všetky vstupné dvere, riadne zatvorené a zvnútra zaistené 
všetky okná a riadne zvnútra zabezpečené všetky ostatné zvonku prístupné otvory.
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3. Limit plnenia pre poistenie podľa tejto doložky je uvedený v poistnej zmluve a predstavuje limit 
plnenia poisťovateľa za všetky škody vzniknuté v období po sebe nasledujúcich 168 hodín.

Agregovaný limit plnenia poisťovateľa pre poistenie podľa tejto doložky počas doby trvania poistenia 
uvedenej v poistnej zmluve predstavuje dvojnásobok vyššie uvedeného limitu plnenia.
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Doložka 107 Dočasné príbytky a sklady

Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody vzniknuté poistenému na dočasných 
príbytkoch a skladoch, ktoré boli priamo alebo nepriamo spôsobené požiarom, povodňou alebo 
záplavou, iba ak sú tieto dočasné ubytovne alebo sklady:

umiestnené nad hranicou najvyššej vodnej hladiny nameranej v oblasti staveniska za 
posledných 20 rokov,
a pokiaľ jednotlivé skladovacie jednotky sú od seba vzdialené najmenej 50 metrov alebo 
oddelené požiarne deliacimi konštrukciami.

Maximálny limit poistného plnenia, uvedený v poistnej zmluve pre škody kryté touto doložkou, je 
limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti počas poistnej doby uvedenej v poistnej 
zmluve.
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Doložka 113 Vnútroštátna doprava

Odchylne od článku 4 PPSM 15 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody na poistených 
veciach, ktoré vznikli počas ich dopravy na miesto poistenia po pozemných komunikáciách na území 
Slovenskej republiky.

Limit plnenia poisťovateľa pre poistenie podľa tejto doložky na jeden dopravný prostriedok je uvedený 
v poistnej zmluve.

Poistenie v zmysle tejto doložky sa nevzťahuje na krádež poistených vecí.
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Doložka 115 Poistenie chyb projektu

Odchylne od článku 6 bod 6. písm. a) VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na 
škody vzniknuté na správne vyhotovených poistených veciach v dôsledku udalosti, ktorej príčinou bol 
chybný materiál a/alebo vyhotovenie a/alebo chybný projekt. Rozšírenie poistenia podľa tejto doložky 
sa však nevzťahuje na náklady na náhradu, opravu alebo odstránenie škôd na veciach bezprostredne 
postihnutých chybným materiálom a/alebo vyhotovením a/alebo chybným projektom.
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Doložka 116 Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky

Odchýlne od článku 25 písm. b) VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody na 
tých častiach poisteného stavebného diela, ktoré boli prevzaté alebo uvedené do prevádzky, pokiaľ 
príčina týchto škôd vznikne pri výkone poistených stavebných prác počas doby trvania poistenia.
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Doložka 119 Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, 
úschove alebo správe poisteného

Odchýlne od článku 3 bod 1. VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody 
na jestvujúcom majetku, majetku vo vlastníctve poisteného alebo majetku, ktorý poistený zmluvne 
prevzal do opatery, úschovy alebo správy, ktoré boli spôsobené alebo vznikli pri výkone poistených 
stavebných alebo montážnych prác.

Poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody na poistenom majetku iba ak tento bol pred 
začatím stavebných prác v dobrom technickom stave a na jeho ochranu sa vykonali nevyhnutné 
bezpečnostné opatrenia.

Na škody spôsobené vibráciami, odstránením alebo oslabením nosných konštrukčných prvkov sa 
poistenie podľa tejto doložky vzťahuje iba ak tieto škody vzniknú následkom úplného alebo 
čiastočného zrútenia poisteného majetku, a nie ak predstavujú povrchové poškodenie, ktoré nenaruší 
stabilitu poisteného majetku alebo neohrozí jeho užívateľov.

Poisťovateľ neposkytne poistenému poistné plnenie za:
škody, ktoré je možné predpokladať s ohľadom na charakter či povahu stavebných prác alebo 
spôsob ich vykonávania,
náklady na zábranu škôd alebo na opatrenia zmierňujúce škody, ktoré sa počas doby trvania 
poistenia ukázali ako nevyhnutné.
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Doložka 120 Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku

V súlade s článkom 10 bod 1.VPP PPSM 15 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na 
zodpovednosť za škody spôsobené vibráciami, odstránením alebo oslabením nosného prvku, pričom 
platí, že:

poisťovateľ poskytne náhradu škody na majetku, pozemku alebo budove iba ak táto škoda vznikne 
následkom úplného alebo čiastočného zrútenia,
poisťovateľ poskytne náhradu škody na majetku, pozemku alebo budove iba ak tieto boli pred 
začatím stavebných prác v dobrom technickom stave a na ich ochranu sa vykonali nevyhnutné 
bezpečnostné opatrenia,
ak o to poisťovateľ písomne požiada, poistený vypracuje pred zahájením stavebných prác na 
vlastné náklady správu o stave ohrozeného majetku, pozemku alebo budovy.

Poisťovateľ neposkytne náhradu:
škôd, ktoré je možné predpokladať s ohľadom na charakter či povahu stavebných prác alebo 
spôsob ich vykonávania,
povrchového poškodenia, ktoré nenaruší stabilitu majetku, pozemku alebo budovy, alebo neohrozí 
ich užívateľov,
nákladov na zábranu škôd alebo na opatrenia zmierňujúce škody, ktoré sa počas doby trvania 
poistenia ukázali ako nevyhnutné.
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P o tv rd e n ie  o p o is tn o m  k rv tí k R á m c o v e j o o is tn e i z m lu v e
č. 2 4 0 5 7 2 8 8 3 1

Poisťovateľ Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín 
poisťovní vedenom IVASS

Poistník/Poistený STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61 /A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 17 317 282
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 
5475/B

Spolupoistený/í 1. Poistenie členov koncernu:
- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom 

budú spoločnosti, ktoré budú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG 
S.E., v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR).

2. Poistenými je poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej 
zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného alebo 
montážneho diela, dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými 
predpismi. Poistenými sú aj subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, 
ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky 
sú zahrnuté v poistnej sume pre budované dielo.

Druh poistenia Stavebno-montážne poistenie vrátane zodpovednosti za škodu

Rozsah poistenia Poistenie vecí je dojednané v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok 
stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15 
09/2015v3 (dálej len „VPP PPSM 15“) Časť I a III a klauzúl:

001 - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho 
nepokoja
002* - Poistenie krížovej zodpovednosti
003 -  Poistenie údržby**
004 - Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov)
006 - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo

sviatok a na expresnú prepravu
007 - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu
013 - Majetok v skladoch mimo staveniska
014 - Výluka terorizmu
050 - Poistenie škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou 
107 - Dočasné príbytky a sklady 
113 - Vnútroštátna doprava
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115 - Poistenie konštrukčného rizika
116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky
119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove 

alebo správe poisteného.
120*  - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku 
*platné pre sekciu II - Stavebno-montážna zodpovednosť za škody ma majetku 
a zdraví tretích osôb.
** additional options:
004 Rozšírené poistenie údržby ( 24 mesiacov)+12 mesiacov = + 8% prirážka 
sadzby poistného

003 Poistenie údržby +12 mesiacov = +5% prirážka sadzby poistného

Na základe požiadavky poisteného je dojednané poistné krytie v rozsahu podľa VPP 
PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v3 Časť II a III pre prípad právnym predpisom 
stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú na majetku a zdraví tretích 
osôb v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami uskutočňovanými na mieste 
poistenia (ďalej len „Stavebno-montážna zodpovednosť“) s limitom poistného plnenia 
5 000 000,00 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistného 
obdobia a spoluúčasťou poisteného 5 000,00 EUR na každom poistnom plnení okrem 
škody na zdraví, ktorá je so spoluúčasťou 0,00 EUR.

Limit plnenia Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia
poisťovateľa počas doby trvania poistenia:

20 000 000,00 EUR Na jednu a všetky poistné udalosti 
v súhrne počas doby poistenia

Dodatočné náklady
Poistenie počas doby trvania poistenia sa podľa tejto časti zmluvy ďalej dojednáva 
s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa, ktoré boli stanovené zaisťovateľom na 
dodatočné náklady nasledovne:

1 000 000,00 EUR** Výkopové práce a presun zemín/
1 000 000,00 EUR ** pre odpratávacie náklady 

a zachraňovacie náklady*

100 000,00 EUR**
Náklady na premiestnenie a ochranu 
majetku

100 000,00 EUR**
Zariadenie staveniska

100 000,00 EUR**
Veci dodané investorom

10 000, 00 EUR**
Plány a dokumenty

50 000,00 EUR** pre náklady na likvidáciu 
nebezpečného odpadu

20 000,00 EUR** poplatky expertom
130 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 

Doložky 006
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20 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 007

130 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 013

100 000,00 EUR** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 107

130 000,00 EUR*** pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 113

500 000,00 EUR pre poistné udalosti vzniknuté podľa 
Doložky 119

1 000 000,00 EUR (20% of sum 
insured, min. 500 000,00 EUR, max. 
1 000 000,00 EUR)

Pre poistné udalosti podľa Klauzuly 
pre okolitý majetok tretích strán

*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne 
vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby sa 
zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. 
Poisťovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové 
plnenie za škodu na stavebno -  montážnom diele a zachraňovacie náklady nesmú 
presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú 
náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebno- 
montážneho diela alebo jeho časti, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu 
** Na každú jednu
*** Na každú jednu a zároveň na všetky z každého jednotlivého projektu

Spoluúčasť Seckia I: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení
poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške 5 000,00 EUR.

Sekcia II: na deklaráciu pre objasnenie situácie
Poisťovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, 
ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok spätne 
požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu).

Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré 
poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, 
finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov 
zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie.

Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby 
alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na 
právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus 
sprievodné výdavky poisťovateľa

Doba trvania Začiatok poistenia: 01.01.2018, 00:00 hod.
poistenia Koniec poistenia: 01.01.2019, 00:00 hod.

Pre každé nahlásené stavebné alebo montážne dielo začína poistenie dátumom 
zahájenia prác a končí ukončením prác alebo odovzdaním (podľa toho, čo nastane 
skôr).
Ukončenie rámcovej poistnej zmluvy nemá vplyv na poistenie jednotlivého nahláseného 
stavebného alebo montážneho diela.
Pre jednotlivé stavebné alebo montážne diela poistené podľa tejto zmluvy sa zmluvné 
strany zriekajú práva vypovedania poistenia v prípade škodovej udalosti.
Maximálna doba poistenia stavebného alebo montážneho diela je 24 mesiacov 
následným záručným krytím 24 mesiacov .

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@ generali.com
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. M iroslav Javorský) tel: 02/3262 1170 e-mail: m iroslav.iavorskv@ strabaq.com

Arial 10,5 Strana 3 (celkom 7)

mailto:miroslav.iavorskv@strabaq.com
mailto:erika.belovicova@generali.com


GENERALI

Stavebné projekty rozostavané pred začiatkom poistenia uvedenom v tejto poistnej 
zmluve, nemôžu byť nahlásené do poistenia podľa tejto poistnej zmluvy.
Škody, ktoré nastali, alebo príčina ktorých vznikla pred začiatkom poistenia nie sú 
poistené.

Špeciálne Rozšírenie ku klauzule 116 stavebné dielo, ktoré sa preberá alebo uvádza do
dojednania prevádzky

S podmienením zmluvnými podmienkami a vylúčením všeobecných podmienok 
poistenia, poistnej zmluvy a ich príloh sa odsúhlasuje, že rozsah krytia sa rozširuje pre 
straty na dieloch poisteného zmluvného diela preberaného alebo uvádzaného do 
prevádzky, pokiaľ k týmto stratám dôjde počas poistného obdobia, a taktiež 
zapríčineným okolnosťami nemajúcimi súvis s procesom výstavby/montáže, v dôsledku 
nasledujúcich rizík:

a) požiar,
b) blesk,
c) explózia,
d) pád lietadla,
e) hurikán,
f) prietrž mračien,
g )  povodeň,
h) lavína, sneh, krupobitie,
j) zaplavenie unikajúcou vodou alebo inými kvapalinami, prípadne parou z potrubí a 
iných rozvodov,
k) dym,
l) nadzvuková vlna, za podmienky, že poistený zmluvný dodávateľ je povinný takéto 
poškodenia opraviť.

DE 5

V rámci tejto poistnej zmluvy sa uplatňujú tieto vylúčenia:

(a) Náklady nevyhnutné na výmenu, opravu alebo nápravu akéhokoľvek poisteného 
Majetku, ktorý je chybný z hľadiska materiálov uvedených v konštrukčnej špecifikácii 
alebo spracovania,

(b) Strata alebo škoda na poistenom Majetku spôsobená za účelom umožnenia výmeny, 
opravy alebo nápravy predmetného chybného poisteného Majetku.

Pokiaľ by však poškodenie poisteného Majetku (iné ako poškodenie v zmysle definície 
vo vyššie uvedenom bode (b)) vyplynulo z takéhoto nedostatku, toto Vylúčenie sa bude 
obmedzovať na:

•náklady na dodatočné práce, ktoré z neho vyplynuli,
•a dodatočné náklady na zdokonalenie materiálov a dielenského vyhotovenia 

špecifikácie dizajnového návrhu.

Na účely Poistnej zmluvy a teda nielen tohto Vylúčenia sa poistený Majetok nebude 
považovať za stratený ani poškodený výlučne z titulu existencie určitého nedostatku 
materiálov alebo dielenského vyhotovenia špecifikácie dizajnového návrhu poisteného 
Majetku ani žiadnej jeho časti.

Náklady na odvoz sutín, likvidáciu a sanačné práce: 1 000 000 EUR na jednu
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Rozsah poistenia sa rozširuje tak, aby poistenie zahŕňalo náklady a výdavky nevyhnutne 
a v primeranom rozsahu vznikajúce Poistenému v spojitosti s nasledujúcimi činnosťami:

Odvoz a likvidácia sutín, drviny a iných materiálov vrátane kvapalín, plynov alebo pár 
a/alebo demontáž a/alebo demolácia vrátane dočasného uskladnenia a/alebo ochrany 
demontovaného alebo zdemolovaného majetku po výskyte Škody na Majetku 
Poisteného.

Vzopretie, podloženie, podchytenie, odvodnenie a/alebo spriechodnenie odtokov, 
kanálov a technických služieb a/alebo akékoľvek iné primerane opodstatnené a 
nevyhnutné úkony po výskyte škody na Poistenom Majetku.

Odvoz a likvidácia sutín z predmetných priestorov alebo priľahlých oblastí a okrem toho 
pokračovanie v reakčných činnostiach po udalosti, ktorá by bola poistená, pokiaľ by bol 
zasiahnutý poistený majetok.

V prípade poškodenia poisteného majetku a nad rámec akéhokoľvek krytia 
poskytovaného podľa ustanovení o Odvoze sutín a nákladoch na transport, 
premiestňovanie a sanačné práce tvoriacich súčasť nákladov na opravu siaha 
zodpovednosť poisťovateľa za sprístupnenie poškodeného majetku do výšky 
odsúhlaseného limitu.
Pôdne a zemné hmoty: 1 000 000 EUR na jednu poistnú udalosť

Okrem pôdy a zemných hmôt, ktoré už tvoria súčasť poistnej zmluvy vzhľadom na 
skutočnosť, že sú súčasťou zmluvnej hodnoty a taktiež okrem akéhokoľvek krytia 
poskytovaného podľa ustanovení o Existujúcom majetku, Odvoze sutín alebo 
akéhokoľvek krytia poskytovaného podľa potenciálneho krytia v zmysle Oddielu II sa 
toto poistenie rozširuje aj o škody spôsobené na podklade, pôde a zemi, ktoré si 
vyžadujú nápravu, konsolidáciu alebo úpravu, aby bol obnovený stav spred výskytu 
škody alebo aby bolo možné vykonať opravy na diele.

Náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu: 50 000 EUR na jednu poistnú 
udalosť

Ďalšie náklady spôsobené vzhľadom na nevyhnutnosť zlikvidovať nebezpečný odpad je 
možné si spätne vymáhať až po odsúhlasený limit.
Poplatky za odborné služby: 20 000 EUR na jednu poistnú udalosť

Poistenie sa rozširuje tak, aby zahŕňalo poplatky za využitie služieb architektov, 
inšpektorov, poradenských inžinierov a iných odborníkov, ktoré nevyhnutne a v 
primeranom rozsahu vznikli v spojitosti s odstraňovaním Škôd, na ktoré sa vzťahuje táto 
poistná zmluva (nie však na vznesenie akéhokoľvek nároku na jej základe). Výška 
týchto poplatkov nepresiahne výšku tých poplatkov, ktoré boli odsúhlasené v zmluvách 
o vyhotovení predmetného Projektu.
Vybavenie staveniska: 100 000 EUR na jednu poistnú udalosť

Poistené položky:
Vybavenie pracoviska zahŕňa všetky spotrebiče alebo veci ľubovoľnej povahy 
nevyhnutné na prevádzku diela a nápravu akýchkoľvek jeho nedostatkov bez ohľadu na 
to, či sú v osobnom vlastníctve alebo boli zapožičané, avšak nie vrátane mechanických 
strojov a materiálov alebo iných vecí určených na vytvorenie alebo tvoriacich časť diela 
vlastneného poisteným, avšak s vylúčením mechanického stroja.
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Na účely tejto definície sa pod pojmom mechanický stroj budú rozumieť žeriavy, stroje 
na hĺbenie, baranidlá, stroje na hĺbenie tunelov, vykladače alebo iné strojné zariadenia s 
vlastným pohonom.

Okolitý majetok: 20 % poistnej sumy, min. 500 000 EUR, max. 1 000 000 EUR

Toto poistenie bude Poistenému poskytovať náhradu sumy, ktorú je Poistený z 
právneho hľadiska povinný (vrátane nákladov, poplatkov a výdavkov žiadateľa) uhradiť 
vo vzťahu k náhlej a nepredvídateľnej fyzickej strate alebo poškodeniu majetku na 
mieste alebo v bezprostrednej blízkosti pracoviska či na území v okolí pracoviska 
patriacom tretím stranám vyvstávajúcim v priamom dôsledku a výhradne následkom 
realizácie Projektu. Celková zodpovednosť Poisťovateľa však nepresiahne limity na 
odškodnenie Prvej straty uvedené v poistnej zmluve. Poisťovateľ Poisteného 
neodškodní za výdavky, ktoré kryje alebo by mohla kryt akákoľvek iná existujúca a 
platná Poistná zmluva. Poisťovateľ Poisteného neodškodní za žiadne straty ani škody 
na majetku alebo suterénoch, ktoré by mohli byť kryté Poistnou zmluvou CAR.

Materiály alebo položky poskytnuté majiteľom: 100 000 EUR na jednu poistnú 
udalosť

Bolo dohodnuté a odsúhlasené, že okrem iného s podmienením Stanovami, vylúčením, 
ustanoveniami a podmienkami obsiahnutými v Poistnej zmluve alebo na jej základe 
uplatňovanými je Poisťovateľ povinný Poisteného odškodniť za stratu alebo škodu, ktorá 
priamym spôsobom vznikla na materiáloch alebo položkách dodaných majiteľom.

Rádioaktívna kontaminácia: 100 000 EUR na jednu poistnú udalosť

1) Nebezpečenstvá spôsobené rádioaktívnym znečistením pri udalosti, na ktorú sa 
vzťahuje poistenie, na podnikových pracoviskách poistenými tovarmi obsahujúcimi 
rádioaktívne izotopy.

2) Náklady na odstránenie, rozloženie a izoláciu poistených tovarov, ktoré vznikli v 
spojitosti s poistnou udalosťou na podnikových pracoviskách pôsobením 
rádioaktívnych izotopov sú poistené, pokiaľ boli na realizáciu týchto opatrení 
vydané oficiálne nariadenia.

3) Vzniknuté náklady budú kryté v rozsahu odsúhlaseného maximálneho 
kompenzačného rámca.

Klauzula o nákladoch na premiestnenie a ochranu majetku: 100 000 EUR na jednu 
poistnú udalosť

Pokiaľ nebolo odsúhlasené inak, Poisťovateľ poskytne náhradu za nevyhnutné výdavky 
vznikajúce pri premiestňovaní, úprave alebo ochrane iného majetku nevyhnutnej v 
záujme obnovy alebo ochrany poistených tovarov po výskyte straty krytej poistením. 
Náklady na premiestnenie a ochranu konkrétne predstavujú výdavky na demontáž alebo 
opakovanú montáž strojov, na prerazenie, demoláciu alebo rekonštrukciu častí budovy, 
prípadne na rozšírenie otvorov.
Plány a dokumetv: EUR 10 000,00 na jednu poistnú udalosťKrádež/vlámanie
Poisťovateľ poskytne poistenému odškodné za stratu položiek, ktoré neboli pevne 
nainštalované v budove a ktoré boli odcudzené alebo z iných príčin dôjde k ich strate.

Bolo dohodnuté a odsúhlasené, že iné poistené položky musia byť po skončení 
pracovného dňa a ukončení pracovných aktivít uchovávané v uzavretých zásobníkoch 
alebo v uzavretých priestoroch. Tieto priestory alebo zásobníky musia byť vybavené 
uzatváracími prostriedkami navrhnutými s ohľadom na umiestnenie diela a skladované 
položky. Poisťovateľ Poisteného neodškodní pri výskyte škody v prípade, ak vyššie
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uvedené uzatváracie prostriedky nie sú schopné prevádzky.

Poškodenie sklenených, kovových alebo plastových povrchov

Poisťovateľ poisteného neodškodní pri poškodení sklenených, kovových alebo 
plastových povrchov ani povrchov visutých nástenných panelov v dôsledku na nich 
vykonávaných prác.

Kompenzácia bude napriek zneniu vyššie uvedeného ustanovenia poskytnutá v prípade, 
pokiaľ ide o nápravné opatrenia po výskyte príslušnej poistnej udalosti a tieto opatrenia 
vyústia do poškodenia napriek tomu, že sa postupovalo s maximálnou opatrnosťou a ak 
napríklad primerané čistiace postupy vykonané na povrchu nie sú účinné resp. spôsobia 
poškodenie.

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre stavebno -  montážne poistenie vystaveného pre 
spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného program je Generali Versicherung AG Wien.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Bratislave dňa 23.01.2018

Generali Poisťovňa, a. s.
Mgr. Erika Belovičová

underwriter medzinárodného programového poistenia

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: erika.belovicova@ qenerali.com
Sprostredkovateľ: STRABAG BRVZ (Mgr. M iroslav Javorský) tel: 02/3262 1170 e-mail: m iroslav.iavorskv@ strabaq.com
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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Stavebno-montážne poistenie pre všetky 
riziká, ktoré uzaviera  Generali Poisťovňa, a. 
s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 35 709 332, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 
1325/B (ďalej len „poisťovateľ“). sa riadi 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“), 
týmito Všeobecnými poistnými podmienkami 
stavebno-montážneho poistenia pre všetky 
riziká VPP PPSM 15 (ďalej len „VPP PPSM 
15“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy a ustanoveniami poistnej zmluvy. 
Podľa týchto VPP PPSM 15  je možné 
dojednať poistenie vecí (Časť A), poistenie 
zodpovednosti za škodu (Časť B) a poistenie 
investorovho ušlého zisku (Časť C). 
 

Časť A 
POISTENIE VECÍ 

 
Článok 2 

Rozsah poistenia 
 
1. Poistenie podľa tejto časti VPP PPSM 15 

sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo 
zničenia predmetu poistenia akoukoľvek 
udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle 
a nie je ďalej vylúčená.  

2. Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad 
poškodenia alebo zničenia predmetu 
poistenia, ktoré obmedzuje alebo vylučuje 
jeho funkčnosť. 

3. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bol 
predmet poistenia alebo jeho časť stratený 
v príčinnej súvislosti s udalosťou, za ktorú 
vzniklo poistenému právo na plnenie podľa 
týchto VPP PPSM 15. 

 
Článok 3 

Predmet poistenia 
 

1. Poistenie sa vzťahuje iba na tieto predmety 
poistenia: 
a) budované stavebné alebo montážne 

dielo (ďalej len „budované dielo“) 

vrátane materiálu skladovaného na 
mieste poistenia, ktorý bude použitý pre 
budované dielo a je zahrnutý v poistnej 
sume. 

2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, 
poistenie sa vzťahuje aj na: 
a) zariadenie staveniska, zariadenie miesta 

montáže; 
b) stavebné a montážne stroje; 
c) majetok vo vlastníctve poisteného, cudzí 

majetok, ktorý poistený oprávnene užíva 
alebo ho prevzal na základe zmluvy 
o dielo alebo inej zmluvy, uvedený 
v poistnej zmluve a nachádzajúci sa na 
mieste poistenia. 

 
Článok 4 

Miesto poistenia  
 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, 
poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, 
ktoré vznikli na mieste (stavenisko, miesto 
montáže) uvedenom v poistnej zmluve ako 
miesto poistenia. 

 
Článok 5 

Škodová udalosť, poistná udalosť 
 
1. Škodovou udalosťou je udalosť uvedená 

v Časti A článok 2 týchto VPP PPSM 15 
oznámená poisteným, ktorá vznikla na 
mieste poistenia uvedenom v poistnej 
zmluve a ktorá by mohla byť dôvodom 
vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť 
poistné plnenie z uzavretej poistnej zmluvy 
v súlade s ustanoveniami týchto VPP 
PPSM 15. 

2. Poistnou udalosťou je škodová udalosť, s 
ktorou je spojený vznik povinnosti 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie 
v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto 
VPP PPSM 15.  

 
Článok 6 

Výluky z poistenia k Časti A 
 
Predmety vylúčené z poistenia 
1. Poistenie sa nevzťahuje na: 

a) peniaze, ceniny, drahé kovy, klenoty 
a iné cennosti; 
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b) veci zvláštnej kultúrnej a historickej 
hodnoty, umelecké diela a zbierky; 

c) písomnosti, výkresy, listiny, dokumenty, 
faktúry, šeky; 

d) výstavné modely, vzorky, prototypy; 
e) obrazové, zvukové, dátové a iné 

záznamy; 
f) motorové vozidlá s prideleným EČV, 

lietadlá a vodné plavidlá všetkého druhu; 
g) porasty a rastliny.  

 
Riziká vylúčené z poistenia 
2. Z poistenia nevzniká právo na plnenie za 

akékoľvek škody, zväčšenie škôd priamo či 
nepriamo vzniknuté následkom: 
a) vady, ktorú mal predmet poistenia už v 

dobe uzatvorenia poistenia a ktorá bola 
alebo mohla byť známa poistenému, 
alebo osobám konajúcim v mene 
poisteného bez ohľadu na to, či bola 
známa poisťovateľovi; 

b) vojnových udalostí, vzbury, povstania 
alebo iných hromadných násilných 
nepokojov, štrajkov, výluk, teroristických 
aktov (t.j. násilných konaní 
motivovaných politicky, sociálne, 
ideologicky alebo nábožensky) alebo 
v dôsledku zásahu uznanej alebo 
neuznanej moci; 

c) jadrovej reakcie, jadrového žiarenia, či 
rádioaktívnej kontaminácie; 

d) zastavenia alebo prerušenia poistených 
stavebných/montážnych prác, či už 
čiastočného alebo úplného. 

3. Z poistenia rovnako nevzniká právo na 
plnenie za nasledovné škody, ich zväčšenie 
priamo či nepriamo: 
a) škody spôsobené úmyselným konaním 

alebo z vedomej nedbanlivosti 
poisteného alebo osôb konajúcich 
v mene poisteného; 

b) poškodenie alebo zničenie predmetu 
poistenia pôsobením fauny; 

c) odcudzenie, stratu alebo iné zmiznutie 
predmetu poistenia s výnimkou prípadu 
podľa Časti A článok 2 bod 3. týchto 
VPP PPSM 15;  

d) škoda spočívajúca vo vnútorne 
vzniknutej mechanickej alebo elektrickej 
poruche poistených strojov alebo 
zariadení; pokiaľ však v dôsledku takej 
poruchy nastane nehoda, ktorá spôsobí 
vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie 
zničenie predmetu poistenia, potom na 
takto následne vzniknuté vonkajšie 
poškodenie alebo vonkajšie zničenie 
predmetu poistenia sa poistenie 
vzťahuje; 

e) poškodenie alebo zničenie predmetu 
poistenia priamym účinkom zamrznutia 

chladiacej kvapaliny, vody alebo 
podobného média, chybného mazania, 
nedostatku maziva či chladiacej 
kvapaliny; pokiaľ však v dôsledku 
takéhoto poškodenia alebo zničenia 
nastane nehoda, ktorá spôsobí 
vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie 
zničenie predmetu poistenia, potom na 
takto následne vzniknuté vonkajšie 
poškodenie alebo vonkajšie zničenie 
predmetu poistenia sa poistenie 
vzťahuje; 

f) škody na dielcoch a nástrojoch 
poistených strojov alebo zariadení, ktoré 
sa vymieňajú pri zmene pracovného 
úkonu alebo pre opotrebovanie (napr. 
formy, kokily, matrice, razidlá, raznice, 
zápustky, ryté a vzorkované valce, 
šablóny, vrtáky a vŕtacie hlavy, nože, 
britvy, listy píl, ostatné rezné a lisovacie 
nástroje, pracovné časti drvičov, pásy, 
laná, drôty, pneumatiky, žiaruvzdorné 
výstelky a pod.); 

g) škody všetkého druhu na 
akumulátorových batériách, 
elektrochemických článkoch a pod. 
poistených strojov alebo zariadení; 

h) škody spôsobené bezprostredným 
následkom korózie, erózie, oxidácie; 

i) škody spôsobené priamym dlhodobým 
vplyvom biologických, chemických a 
tepelných procesov; 

j) škody spôsobené znečistením 
s výnimkou znečistenia bezprostredne 
spôsobeného poistnou udalosťou; 

k) škody spôsobené normálnymi 
atmosférickými podmienkami a vplyvmi, 
s ktorými je potrebné podľa ročného 
obdobia a miestnych pomerov počítať;  

l) škody spôsobené vznikom usadenín 
akéhokoľvek druhu; 

m) škody spôsobené bezprostredným 
následkom opotrebovania, trvalého 
vplyvu prevádzky, postupného starnutia, 
únavy materiálu, nedostatočného 
používania, dlhodobého uskladnenia, 
usadzovania kotolného kameňa;  

n) škody všetkého druhu na činných 
médiách (napr. palivá, mazivá, 
chemikálie, filtračné hmoty, chladivá, 
katalyzátory) poistených strojov alebo 
zariadení. 

4. V prípade poistnej udalosti na poistenom 
predmete poistenia v dôsledku živelných 
nebezpečenstiev, výluky uvedené v tomto 
bode pod písm. f) až m) neplatia. 

5. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie 
za straty, zmiznutia a odcudzenia všetkého 
druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených 
nákladov na výrobu, pokút, mánk, strát 
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vzniknutých z omeškania, nedodržaním 
dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo 
kontraktu, ak nebolo v poistnej zmluve 
dojednané inak.  

6. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie 
na stavebnom diele za: 
a) škody spôsobené chybným návrhom, 

projekciou, konštrukciou; 
b) náklady na výmenu, opravu alebo 

úpravu chybného materiálu a/alebo 
prevedenia (spracovania) na priamo 
postihnutom predmete poistenia, 
s výnimkou nákladov na výmenu, opravu 
alebo úpravu správne zhotovených častí 
predmetu poistenia poškodených pri 
nehode v dôsledku tohto chybného 
materiálu a/alebo chybného prevedenia 
(spracovania).  

7. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie 
na montážnom diele za: 
a) škody v dôsledku chybnej konštrukcie, 

chyby materiálu alebo odliatku, 
chybného prevedenia;  táto výluka sa ale 
nevzťahuje na škody spôsobené chybne 
vykonanou montážnou činnosťou. 

8. V poistnej zmluve je možné dojednať, že 
poistenie sa nevzťahuje aj na škodu 
vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenými 
v bode 2. až 5. tohto článku VPP PPSM 15. 

 
Článok 7 

Poistná hodnota, 
poistná suma 

 
1. Poistná hodnota je hodnota predmetu 

poistenia rozhodná pre stanovenie poistnej 
sumy. Poistnou hodnotou v zmysle týchto 
VPP PPSM 15 je: 
a) pre budované dielo jeho hodnota po 

dokončení, vrátane hodnoty materiálu, 
nákladov na dopravu, colných poplatkov, 
nákladov montáže, miezd; 

b) pre zariadenie staveniska, zariadenie 
miesta montáže a pre stavebné 
a montážne stroje - nová hodnota 
predmetov poistenia, t.j. suma, 
zodpovedajúca nákladom, ktoré je 
potrebné vynaložiť na znovuzriadenie 
veci takého istého druhu, kvality a 
výkonu v danom mieste, vrátane 
nákladov na dopravu, nákladov montáže 
a prípadných colných a iných poplatkov. 

2. Poistná suma stanovená v poistnej zmluve 
pre predmet poistenia je najvyššou 
hranicou poistného plnenia poisťovateľa 
v prípade poistnej udalosti. Poistnú sumu 
stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený. 
Poistná suma má pre každý predmet 
poistenia zodpovedať jeho poistnej 
hodnote. 

3. V poistnej zmluve je možné dojednať:  
a) limit plnenia, ktorý je hornou hranicou 

plnenia poisťovateľa zo všetkých 
poistných udalostí v priebehu doby 
trvania poistenia súhrnne; 

b) limit plnenia pre niektorý/é predmet/y 
poistenia a/alebo poistné 
nebezpečenstvo/á a/alebo miesto/a 
poistenia, ktorý je hornou hranicou 
plnenia poisťovateľa súhrnne zo 
všetkých poistných udalostí, ktoré sa 
týkali daného predmetu poistenia 
a/alebo poistného nebezpečenstva 
a/alebo miesta poistenia v dobe trvania 
poistenia; 

c) limit plnenia z jednej poistnej udalosti 
pre niektorý/é predmety poistenia 
a/alebo poistné nebezpečenstvo/á 
a/alebo miesto/a poistenia, ktorý je 
hornou hranicou plnenia poisťovateľa 
z každej poistnej udalosti, ktorá sa týkala 
daného predmetu poistenia a/alebo 
poistného nebezpečenstva a/alebo 
miesta poistenia.  

 
Článok 8 

Plnenie poisťovateľa 
 
1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie 

v mene platnej v Slovenskej republike. 
2. Ak bolo budované dielo poškodené alebo 

zničené, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu 
primeraným nákladom, ktoré sú potrebné 
pre uvedenie budovaného diela do stavu, v 
akom sa budované dielo nachádzalo v dobe 
poistnej udalosti, zníženú o cenu 
použiteľných zvyškov. 

3. Ak bol predmet poistenia s výnimkou 
budovaného diela poškodený, vzniká 
poistenému právo, ak nie je stanovené inak, 
aby mu poisťovateľ vyplatil sumu 
zodpovedajúcu primeraným nákladom na 
opravu, ktoré sú potrebné pre uvedenie 
poškodeného predmetu poistenia do stavu 
prevádzkyschopnosti pred poistnou 
udalosťou, vrátane nákladov na rozobratie 
a zostavenie, nákladov na dopravu do 
opravovne a z opravovne a colných 
poplatkov. Od takto stanovených nákladov 
odpočíta poisťovateľ cenu použiteľných 
zvyškov. 

4. Pokiaľ sa náklady na opravu špecifikované 
v bode 3. tohto článku rovnajú alebo 
prevyšujú časovú hodnotu predmetu 
poistenia v dobe poistnej udalosti, poskytne 
poisťovateľ plnenie ako za zničený predmet 
poistenia  podľa bodu 5. tohto článku. 
Časová hodnota je hodnota, ktorú mal 
predmet poistenia v dobe vzniku poistnej 
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udalosti; určuje sa tak, že sa od novej 
hodnoty veci takého istého druhu, kvality a 
výkonu alebo veci s ňou porovnateľnej, 
ktorá platila v dobe vzniku poistnej udalosti, 
odráta suma vyjadrujúca opotrebenie, 
prípadne iné znehodnotenie predmetu 
poistenia z doby pred poistnou udalosťou. 
Ak časovú hodnotu nemožno takto určiť, 
určí sa odhadom. 

5. Ak bol predmet poistenia s výnimkou 
budovaného diela zničený, alebo bol 
odcudzený, vzniká poistenému právo, ak 
nie je stanovené inak, aby mu poisťovateľ 
vyplatil sumu zodpovedajúcu časovej 
hodnote predmetu poistenia v dobe vzniku 
poistnej udalosti zníženú o hodnotu 
použiteľných zvyškov. Poisťovateľ hradí tiež 
primerané náklady demontáže zničeného 
predmetu poistenia. 

6. Do primeraných nákladov podľa bodu 2., 3. 
a 5. tohto článku sa nezahŕňajú odmeny 
vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch 
pracovného voľna a pracovného pokoja, 
expresné príplatky, letecké dodávky 
náhradných dielov a cestovné náklady 
technikov a expertov zo zahraničia. 

7. Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma 
stanovená poisteným nižšia ako poistná 
hodnota predmetu poistenia, tak poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie, ktoré je znížené v 
rovnakom pomere ku škode, v akom je 
poistná suma k poistnej hodnote 
(podpoistenie). 

8. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne 
do omylu o podstatných okolnostiach 
týkajúcich sa vzniku nároku na poistné 
plnenie alebo jeho výšky, je poisťovateľ 
oprávnený poistné plnenie odmietnuť. 

9. Ak malo vedomé porušenie povinností 
uvedených v článku 21 týchto VPP PPSM 
15 podstatný vplyv na vznik poistnej 
udalosti alebo na zväčšenie rozsahu 
následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ 
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, 
a to až do celej výšky poistného plnenia 
podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie 
na rozsah jeho povinnosti plniť. 

10. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej 
zmluvy primerane znížiť, ak na základe 
vedome nepravdivej alebo neúplnej 
odpovede poisteného bolo určené nižšie 
poistné. 

11. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej 
udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú 
pre vedome nepravdivé alebo neúplné 
odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní 
poistenia, a ktorá pre uzavretie poistnej 
zmluvy bola podstatná, je oprávnený 
plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, 
odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 

12. Na základe písomnej žiadosti poisteného 
o vinkuláciu poistného plnenia v prospech 
a na účet tretej osoby, ktorá bola 
odsúhlasená poisťovateľom, má poisťovateľ 
právo vyplatiť poistné plnenie tretej osobe, 
v prospech ktorej bolo poistné plnenie 
vinkulované. 

 
Článok 9 

Zvláštne prípady plnenia  
 

1. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol 
vzhľadom k okolnostiam prípadu považovať 
za nutné: 
a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej 

poistnej udalosti alebo 
b) na odvrátenie alebo zmiernenie škody 

na predmete poistenia zo vzniknutej 
poistnej udalosti, 

poisťovateľ mu nahradí takto vynaložené 
účelné náklady, ak sú úmerné rozsahu 
škody, ktorá hrozila a poistnej hodnote 
ohrozeného predmetu poistenia; najviac 
však poistnú sumu dojednanú pre predmet 
poistenia, ktorý bol poistnou udalosťou 
ohrozený, alebo dojednanú pre predmet 
poistenia, ktorého sa vynaložené náklady 
týkali. Za takéto náklady sa nepovažujú 
náklady spojené s obvyklou starostlivosťou, 
údržbou a ošetrovaním predmetu poistenia. 

2. Ak hradí poisťovateľ z dôvodu uvedeného 
v článku 8 bod 8. týchto VPP PPSM 15 len 
pomernú časť škody, hradí náklady podľa 
bodu 1. tohto článku len v tom pomere, v 
akom poskytuje poistné plnenie. 

3. Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť v celej 
výške náklady, ktoré boli vynaložené na 
jeho pokyn. 

 
 

Časť B 
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

 
Článok 10 

Predmet a rozsah poistenia 
 
1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, 

vzťahuje sa poistenie v rozsahu podľa tejto 
Časti VPP PPSM 15 aj na právnym 
predpisom stanovenú zodpovednosť 
poisteného za škodu vzniknutú inému na 
živote, zdraví alebo na veci, ktorú má vo 
vlastníctve alebo v užívaní, v súvislosti 
s vykonávaním poistených stavebno-
montážnych prác uskutočňovaných na 
mieste poistenia uvedenom v poistnej 
zmluve, ak poistený v zmysle všeobecne 
záväzných  právnych predpisov za škodu 
zodpovedá v dôsledku svojho konania 
alebo opomenutia z doby trvania poistenia. 
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2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, 
poistenie sa v rozsahu podľa tejto Časti 
VPP PPSM 15 vzťahuje aj na 
zodpovednosť za škodu subdodávateľov, 
ktorí sa podieľajú na poistených stavebno-
montážnych prácach uskutočňovaných na 
mieste poistenia uvedenom v poistnej 
zmluve a ktorí majú súčasne s hlavným 
dodávateľom (poisteným) uzatvorenú 
zmluvu o dielo a ich dodávky sú zahrnuté 
v poistnej sume. 

3. Pre účely tejto časti VPP PPSM 15 sa 
rozumie: 
Škodou na živote usmrtenie a iná 
z usmrtenia bezprostredne vyplývajúca 
následná majetková ujma. 
Škodou na zdraví telesné poškodenie 
a poškodenie zdravia a iná následná 
majetková ujma z nich bezprostredne 
vyplývajúca.  
Škodou na veci, ktorú má iný vo 
vlastníctve alebo užívaní, poškodenie alebo 
zničenie tejto veci a iná následná majetková 
ujma bezprostredne vyplývajúca 
z poškodenia alebo zničenia tejto veci. 
Škodou na veci nie je jej strata, krádež 
alebo lúpež, ak v poistnej zmluve nie je 
dojednané inak. Za veci sa nepovažujú 
peniaze, zmenky, cenné papiere a ceniny. 

 
Článok 11 

Výluky z poistenia k Časti B 
 
1. Ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak, 

poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
za škodu: 
a) spôsobenú činnosťou vykonávanou bez 

príslušného oprávnenia; 
b) spôsobenú úmyselným konaním alebo 

z vedomej nedbanlivosti poisteného 
alebo osôb konajúcich v mene 
poisteného; 

c) prevzatú alebo uznanú poisteným nad 
rámec stanovený právnymi predpismi, 
alebo prevzatú poisteným v zmluve 
s treťou osobou nad rámec stanovený 
právnymi predpismi;  

d) spôsobenú inak ako na živote, zdraví,  
poškodením, zničením alebo stratou 
veci; 

e) spôsobenú nesplnením povinnosti k 
odvráteniu škody a/alebo k zamedzeniu 
zväčšovania už vzniknutej škody; 

f) ktorej príčinou bolo porušenie právnej 
povinnosti poisteným v dobe pred 
uzavretím poistenia; 

g) z ktorej vyplývajúce nároky sú 
predmetom akéhokoľvek povinného, 
zákonného alebo povinne zmluvného 
poistenia; 

h) spôsobenú hlukom, vibráciami, 
odstránením alebo oslabením nosného 
prvku; 

i) spôsobenú sadaním alebo zosuvom 
pôdy, eróziou, poddolovaním;  

j) spôsobenú akýmkoľvek poškodením 
životného prostredia; 

k) spôsobenú prevádzkou nukleárnych 
zariadení,  spôsobenú v priamej alebo 
nepriamej súvislosti s jadrovou energiou, 
rádioaktivitou; 

l) spôsobenú priamo alebo nepriamo 
pôsobením  formaldehydu, azbestu 
alebo materiálov alebo výrobkov 
obsahujúcich azbest; 

m) spôsobenú priamo alebo nepriamo v 
dôsledku vojnových udalostí, vzbury, 
povstania alebo iných hromadných 
násilných nepokojov, štrajkov, výluk, 
teroristických aktov (t. j. násilných 
konaní motivovaných politicky, sociálne, 
ideologicky alebo nábožensky) alebo v 
dôsledku zásahu uznanej alebo 
neuznanej moci; 

n) spôsobenú na veciach, ktoré poistený 
užíva a na veciach, ktoré prevzal za 
účelom vykonania objednanej činnosti, 
s výnimkou škôd, na ktoré sa vzťahuje 
poistenie podľa Časti A týchto VPP 
PPSM 15; 

o) spôsobenú na veciach, ktoré poistený 
dodal inému, pokiaľ ku škode došlo 
v dôsledku vady dodanej veci; 

p) spôsobenú na veciach, ktoré poistený 
dodal inému, pokiaľ ku škode došlo 
preto, že dodané veci boli vadnej akosti; 

q) spôsobenú vadným vykonaním diela; 
r) poisteného ako zamestnávateľa 

z pracovných úrazov a chorôb 
z povolania, vrátane regresných 
nárokov; 

s) vyplývajúcu z prepravných zmlúv. 
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodu: 

a) za ktorú člen štatutárneho alebo 
dozorného orgánu poisteného 
zodpovedá svojmu manželovi, 
príbuzným v priamom rade, osobám, 
ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti; 

b) za ktorú poistený, resp. člen jeho 
štatutárneho alebo dozorného orgánu, 
zodpovedá spoločníkom poisteného, 
alebo ich manželom či príbuzným 
v priamom rade, alebo osobám, ktoré 
žijú so spoločníkom poisteného 
v spoločnej domácnosti; 

c) ktorá vznikla  podnikateľskému subjektu, 
v ktorom má poistený majetkovú účasť, 
a to v rozsahu zodpovedajúcom jeho 
percentuálnej majetkovej účasti v tomto 
podnikateľskom subjekte; 
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d) ktorá vznikla  podnikateľskému subjektu, 
v ktorom má člen štatutárneho alebo 
dozorného orgánu poisteného, jeho 
manžel, príbuzný v priamom rade alebo 
osoba, ktorá s ním žije v spoločnej 
domácnosti, majetkovú účasť, a to 
v rozsahu zodpovedajúcom 
percentuálnej majetkovej účasti týchto 
osôb v danom podnikateľskom subjekte; 

e) ktorá vznikla  podnikateľskému subjektu, 
v ktorom má poistený, ktorý je fyzickou 
osobou, jeho manžel, príbuzný 
v priamom rade alebo osoba, ktorá 
s ním  žije v spoločnej domácnosti, 
majetkovú účasť, a to v rozsahu 
zodpovedajúcom percentuálnej 
majetkovej účasti týchto osôb v danom 
podnikateľskom subjekte. 

3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na: 
a) náhradu pokút, penále či iných 

zmluvných, správnych a/alebo trestných 
sankcií akéhokoľvek druhu; 

b) platby v súvislosti so zodpovednosťou za 
vadné plnenie poisteného alebo so 
zodpovednosťou poisteného za 
omeškanie so splnením povinnosti; 

c) akékoľvek platby, náhrady alebo náklady 
požadované v súvislosti s uplatnením 
práva na ochranu osobnosti, alebo inej 
nemajetkovej ujmy; 

d) akúkoľvek náhradu škody priznanú 
súdom Spojených štátov amerických, 
Kanady a Austrálie. 

4. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
za škodu na veciach vo  vlastníctve 
poisteného. 

5. Ak sú v poistnej zmluve poistené niektoré 
výluky z poistenia uvedené v tomto článku 
VPP PPSM 15, ostatné výluky z poistenia 
podľa tohto článku VPP PPSM 15 ostávajú 
v platnosti. 

6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že 
poistenie sa nevzťahuje aj na 
zodpovednosť za škodu vzniknutú inak ako 
spôsobmi uvedenými v bode 1. až 4. tohto 
článku. 

 
Článok 12 

Poistná suma, limity plnenia 
 
1. Poistná suma je suma stanovená 

poisteným na vlastnú zodpovednosť. 
Poistná suma stanovená v poistnej zmluve 
je najvyššou hranicou poistného plnenia 
poisťovateľa pre jednu a všetky poistné 
udalosti v dobe trvania poistenia súhrnne 
(vrátane náhrady nákladov uvedených v čl. 
14 bod 2. týchto VPP PPSM 15). 

2. Pre niektoré predmety poistenia  môže 
poisťovateľ s poisteným v poistnej zmluve 

dojednať v rámci stanovenej poistnej sumy 
limit plnenia pre jednu a/alebo všetky 
poistné udalosti v dobe trvania poistenia. 

 
Článok 13 

Poistná udalosť, škodová udalosť 
 
1. Škodovou udalosťou je škoda na živote, 

zdraví alebo na veci oznámená poisteným, 
ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním 
poistených stavebno-montážnych prác 
uskutočňovaných na mieste poistenia 
uvedenom v poistnej zmluve a ktorá by 
mohla byť dôvodom vzniku povinnosti 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie 
z uzavretej poistnej zmluvy v súlade 
s ustanoveniami týchto VPP PPSM 15. 

2. Sériovou škodovou udalosťou je súhrn 
časovo spolu súvisiacich škodových 
udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo 
nepriamo z rovnakého zdroja, príčiny, 
udalosti, okolnosti, závady, chyby či iného 
nebezpečenstva. Za okamih vzniku sériovej 
škodovej udalosti sa považuje vznik prvej 
škodovej udalosti počas doby trvania 
poistenia. 

3. Poistnou udalosťou je škodová udalosť, 
s ktorou je spojený vznik povinnosti 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie 
v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto 
VPP PPSM 15. 

 
Článok 14 

Plnenie poisťovateľa 
 
1. Poistné plnenie sa stanoví ako náhrada 

škody, za ktorú poistený zodpovedá podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Poisťovateľ za poisteného nahradí 
uplatnené, oprávnené, a preukázané 
nároky na náhradu škody a/alebo náklady 
podľa bodu 2. tohto článku VPP PPSM 15, 
za podmienok a v rozsahu stanovenom 
všeobecne záväznými právnymi predpismi 
ustanovujúcimi náhradu škody a za 
podmienok a v rozsahu stanovenom týmito 
VPP PPSM 15 a v poistnej zmluve. 

2. Poisťovateľ uhradí za poisteného aj 
náklady: 
a) ktoré zodpovedajú najviac tarifnej 

odmene advokáta za obhajobu v 
prípravnom konaní a v konaní pred 
súdom prvého stupňa v rámci trestného 
konania, ktoré je vedené proti 
poistenému alebo jeho zamestnancovi v 
súvislosti so škodovou udalosťou, ak 
poistený splnil povinnosti uložené mu 
v čl. 21 bod 3. písm. b) týchto VPP 
PPSM 15; obdobné náklady pred 
odvolacím súdom nahradí poisťovateľ 
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len vtedy, ak sa k ich úhrade písomne 
zaviazal; 

b) konania o náhrade škody, ak poistený 
splnil povinnosti uložené mu v čl. 21 bod 
3. písm. c) a d) týchto VPP PPSM 15 
a ak je poistený povinný tieto náklady 
uhradiť; trovy právneho zastúpenia 
poisteného uhradí však poisťovateľ len 
vtedy, ak sa k tomu písomne zaviazal; 

c) ktoré vynaložil poškodený v súvislosti s 
mimosúdnym prerokovaním nároku na 
náhradu škody, ak je poistený povinný 
ich uhradiť a ak splnil povinnosti uložené 
mu v čl. 21 bod 3. písm. a) týchto VPP 
PPSM 15. 

3. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne 
do omylu o podstatných okolnostiach 
týkajúcich sa vzniku nároku na poistné 
plnenie alebo jeho výšky, má poisťovateľ 
voči poistenému právo na náhradu toho, čo 
za poisteného v prospech poškodeného 
plnil. 

4. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť plnenie 
z poistnej zmluvy, ak je príčinou poistnej 
udalosti skutočnosť, o ktorej sa poisťovateľ 
dozvedel až po vzniku poistnej udalosti 
a ktorú nemohol zistiť pri dojednávaní 
poistenia alebo jeho zmeny v dôsledku  
úmyslu alebo z nedbanlivosti, nepravdivo 
alebo neúplne zodpovedaných písomných 
dopytov a ak by pri vedomosti týchto 
skutočností v dobe uzavierania poistnej 
zmluvy túto zmluvu neuzavrel alebo by ju 
uzavrel za iných podmienok; odmietnutím 
plnenia poistenie zanikne. 

5. Ak je poistený právoplatne odsúdený 
v dôsledku toho, že sa v súvislosti so 
vznikom škody alebo počas šetrenia škody 
a zisťovania jej rozsahu dopustil podvodu 
alebo pokusu o podvod alebo iného 
majetkového trestného činu, ktorý súvisí 
s poistnou udalosťou, má poisťovateľ voči 
poistenému právo na náhradu toho, čo za 
poisteného v prospech poškodeného plnil. 

6. Ak porušil poistený povinnosti uvedené v čl. 
21 týchto VPP PPSM 15 a toto porušenie 
malo podstatný vplyv na vznik poistnej 
udalosti alebo týmto porušením došlo 
k sťaženiu zistenia právneho dôvodu 
plnenia, rozsahu alebo výšky škody, má 
poisťovateľ voči poistenému právo na 
náhradu toho, čo za poisteného v prospech 
poškodeného plnil. 

7. Ak poistený spôsobil škodu následkom 
požitia alkoholu alebo iných návykových 
látok, má poisťovateľ voči poistenému 
právo na náhradu toho, čo za poisteného 
v prospech poškodeného plnil. 

8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v  
mene platnej v Slovenskej republike. 

Časť C 
INVESTOROV UŠLÝ ZISK 

 
Článok 15 

Predmet poistenia 
 

1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, 
vzťahuje sa poistenie v rozsahu podľa tejto 
Časti VPP PPSM 15 aj na ušlý hrubý zisk 
poisteného uvedeného v poistnej zmluve 
ako investor (ďalej len „poistený“), ktorý mu 
skutočne vznikol v dôsledku zníženia obratu 
a/alebo zvýšenia prevádzkových nákladov 
spôsobom uvedeným v tejto Časti VPP 
PPSM 15, ak boli v priebehu dojednanej 
doby trvania poistenia predmety poistenia 
poškodené poistným nebezpečenstvom 
podľa Časti A týchto VPP PPSM 15, ktoré 
spôsobilo narušenie stavebných/ 
montážnych prác a/alebo skúšobnej 
prevádzky a následne potom oneskorenie 
začiatku prevádzky diela a/alebo jeho 
narušenie (ďalej len „oneskorenie“).  

 
Článok 16 

Výluky z poistenia k Časti C 
 
1. Poistenie sa nevzťahuje na ušlý hrubý zisk 

a/alebo na zvýšené prevádzkové náklady, 
vzniknuté dôsledkom oneskorenia 
zapríčineného: 
a) poistným nebezpečenstvom, resp. 

udalosťou pripoistenou v Časti A týchto 
VPP PPSM 15 formou  Doložky, ak 
nebolo v poistnej zmluve dojednané 
inak; 

b) zemetrasením, sopečnou činnosťou, 
tsunami, ak nebolo v poistnej zmluve 
dojednané inak; 

c) škodou na okolitom majetku, stavebných 
strojoch, montážnej výstroji a zariadení, 
zariadení staveniska a/alebo miesta 
montáže; 

d) škodou na činných médiách, alebo 
surovinách, škodou vzniknutou ich 
úbytkom, zničením, opotrebovaním 
alebo škodou na akomkoľvek materiály 
potrebnom na poistené dielo; 

e) akýmikoľvek obmedzeniami uvalenými 
orgánmi štátnej správy; 

f) nedostatkom finančných prostriedkov 
poisteného; 

g) zmenami, doplnkami, vylepšeniami, 
opravami porúch alebo odstraňovaním 
akýchkoľvek nedostatkov, ktoré boli 
vykonané po vzniku vecnej škody na 
predmete poistenia; 

h) škodou na veciach, ktoré boli odovzdané 
do prevádzky alebo do užívania, alebo 
pre ktoré skončilo poistenie podľa 
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týchto VPP PPSM 15. 
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na: 

a) pokuty, penále a/alebo straty 
akéhokoľvek druhu, ako aj na 

b) škody vzniknuté v dôsledku pokút, 
penále, alebo strát následkom 
zrušenia/porušenia kontraktu, neskorého 
alebo neúplného vybavenia objednávky.  

3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na škody 
vzniknuté v dôsledku pozastavenia, zániku 
alebo zrušenia nájmu, licencie alebo 
objednávky, ktoré nastane po dátume 
skutočného začiatku prevádzky diela. 

4. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté 
na prototypoch v dôsledku 
stavebnej/montážnej činnosti, ak nebolo v 
poistnej zmluve dojednané inak. 

 
Článok 17 

Poistná suma 
 

1. Poistná suma je suma stanovená 
poisteným na vlastnú zodpovednosť. 
Poistnú sumu stanoví poistený na obdobie 
jedného kalendárneho roka. Poistná suma 
stanovená v poistnej zmluve je najvyššou 
hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre 
jednu a súhrnne pre všetky poistné udalosti 
v období, na ktoré bola stanovená poistná 
suma. 

2. V poistnej zmluve je možné dojednať 
v rámci stanovenej poistnej sumy limit 
plnenia pre niektorý/é predmet/y poistenia 
a/alebo poistné nebezpečenstvo/á, ktorý je 
hornou hranicou plnenia poisťovateľa pre 
jednu a/alebo súhrnne pre všetky poistné 
udalosti v dobe trvania poistenia.  

 
Článok 18 

Plnenie poisťovateľa 
 
1. Poisťovateľ poskytne za podmienok podľa 

Časti C týchto VPP PPSM 15 poistné 
plnenie vyčíslené  nasledovným spôsobom: 
a) pre ušlý hrubý zisk:  sumu, ktorá je 

súčinom miery hrubého zisku a sumy, 
o ktorú sa v priebehu doby ručenia znížil 
skutočne dosiahnutý obrat vzhľadom 
k obratu, ktorý by bol dosiahnutý, keby 
nebolo bývalo došlo k oneskoreniu; 

b) pre zvýšené prevádzkové náklady:  
sumu zodpovedajúcu výške skutočných 
dodatočných nákladov, ktorých 
vynaloženie bolo nevyhnutné, primerané 
a účelné k zamedzeniu alebo zmenšeniu 
poklesu obratu, ku ktorému by inak 
v priebehu doby ručenia bez vynaloženia 
takýchto nákladov došlo. Výška plnenia 
však nepresiahne sumu zodpovedajúcu 
súčinu miery hrubého zisku a sumy 

obratu, ktorého strate bolo takto 
zamedzené. 

2. Ak je v čase poistnej udalosti ročná poistná 
suma stanovená poisteným pre poistenie 
podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 nižšia 
ako suma zodpovedajúca súčinu miery 
hrubého zisku a ročného obratu, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie znížené 
v rovnakom pomere ku škode, v akom je 
ročná poistná suma k sume zodpovedajúcej 
súčinu miery hrubého zisku a ročného 
obratu. 

3. V prípade, ak poistený alebo osoba 
konajúca v jeho mene bráni poisťovateľovi 
v činnosti podľa čl. 20 bod 2. týchto VPP 
PPSM 15, kladie mu prekážky alebo sa 
neriadi jeho pokynmi či odporúčaniami, je 
poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej 
zmluvy znížiť, a to až do celej výšky 
poistného plnenia podľa toho, aký vplyv 
malo takéto konanie na rozsah jeho 
povinnosti plniť. 

4. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne 
do omylu o podstatných okolnostiach 
týkajúcich sa vzniku nároku na poistné 
plnenie alebo jeho výšky, je poisťovateľ 
oprávnený poistné plnenie odmietnuť. 

5. Ak malo vedomé porušenie povinností 
uvedených v čl. 20 a v čl. 21 týchto VPP 
PPSM 15 podstatný vplyv na vznik poistnej 
udalosti alebo na zväčšenie rozsahu 
následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ 
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, 
a to až do celej výšky poistného plnenia 
podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie 
na rozsah jeho povinnosti plniť. 

6. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej 
zmluvy primerane znížiť, ak na základe 
vedome nepravdivej alebo neúplnej 
odpovede poisteného bolo určené nižšie 
poistné. 

7. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej 
udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú 
pre vedome nepravdivé alebo neúplné 
odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní 
poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej 
zmluvy bola podstatná, je oprávnený 
plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; 
odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 

8. Poisťovateľ je oprávnený odložiť 
poskytnutie poistného plnenia vrátane 
prípadného preddavku na poistné plnenie, 
ak:  
a) existujú pochybnosti o oprávnenosti 

nároku poisteného na poistné plnenie, 
a to až do dodania nevyhnutného 
dôkazu o opodstatnenosti nároku; 

b) bolo v dôsledku škody, straty alebo 
oneskorenia v predpokladanom zahájení 
prevádzky poisteného diela zahájené 
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vyšetrovanie orgánov činných v trestnom 
konaní proti poistenému, a to až do 
ukončenia tohto vyšetrovania. 

 
Článok 19 

Osobitné ustanovenia k Časti C 
 

1. Predĺženie doby trvania poistenia 
Akékoľvek predĺženie doby trvania poistenia 
pre poistenie podľa Časti A týchto VPP PPSM 
15 nemá za následok automatické predĺženie 
doby trvania poistenia pre poistenie podľa 
Časti C týchto VPP PPSM 15. O predĺženie  
doby trvania poistenia pre poistenie podľa 
Časti C týchto VPP PPSM 15 (ďalej len 
„predĺženie“) je poistený povinný požiadať 
poisťovateľa písomne, pričom je povinný 
uviesť všetky okolnosti a dôvody požiadavky 
na predĺženie. Predĺženie doby trvania 
poistenia nadobúda platnosť, len ak bolo 
poisťovateľom písomne odsúhlasené formou 
dodatku k poistnej zmluve. Akákoľvek zmena 
stanoveného dátumu začatia prevádzky 
poisteného diela musí byť písomne nahlásená 
poisťovateľovi a platí len v prípade, že bola 
poisťovateľom písomne odsúhlasená. 
 
2. Pravidlá pre výpočet plnenia 
Pre výpočet miery hrubého zisku a ročného 
obratu sa zohľadňujú: 
a) výsledky prevádzky poisteného diela za 12 

mesiacov po jej začatí; 
b) zmeny a zvláštne okolností, ktoré by mohli 

prevádzku poisteného diela ovplyvniť, 
pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu; 

c) zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré ovplyvnili 
prevádzku poisteného diela po jej začatí 
tak, aby sa výsledný výpočet čo najviac 
priblížil k výsledkom, ktoré by prevádzka 
poisteného diela  dosiahla po plánovanom 
dátume začiatku prevádzky, keby nedošlo 
k oneskoreniu. 

 
Článok 20 

Osobitné povinnosti poisteného 
 k Časti C 

 
1. Ak nastane poistná udalosť z poistenia 

podľa Časti A týchto VPP PPSM 15, ktorá 
by mohla spôsobiť oneskorenie a teda 
poistnú udalosť podľa tejto Časti VPP 
PPSM 15, je poistený povinný: 
a) bez zbytočného odkladu informovať 

o tejto skutočnosti poisťovateľa, a to 
telefonicky alebo e-mailom a túto 
informáciu následne potvrdiť aj písomne; 

b) zabezpečiť a vykonať alebo umožniť 
vykonať všetky možné opatrenia, 
týkajúce sa stavebných/montážnych  
prác tak, aby sa minimalizoval rozsah 

oneskorenia, alebo aby k oneskoreniu 
vôbec neprišlo; 

c) umožniť poisťovateľovi a/alebo ním 
povereným osobám prístup na miesto 
stavby/montáže, kde došlo ku škode 
a umožniť priamo jednať s dodávateľom 
alebo subdodávateľom za účelom 
stanovenia možnej príčiny a rozsahu 
škody, aby sa minimalizovalo 
oneskorenie plánovaného zahájenia 
prevádzky poisteného diela. Ak je to 
potrebné, poisťovateľ je oprávnený 
vydať primerané pokyny potrebné 
k minimalizovaniu alebo vyhnutiu sa 
oneskorenia, s čím poistený podpisom 
poistnej zmluvy vyslovuje súhlas. 

2. V prípade uplatnenia nároku na poistné 
plnenie je poistený povinný bez zbytočného 
odkladu doručiť poisťovateľovi podrobnú 
a zdôvodnenú písomnú správu o svojom 
nároku na plnenie. Na žiadosť poisťovateľa 
a na vlastné náklady je poistený povinný 
predložiť poisťovateľovi účtovné a ostatné 
obchodné doklady ako napr. faktúry, 
dodacie listy a ďalšie dokumenty a doklady 
potrebné k zisteniu príčiny a rozsahu škody. 
Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi 
požadované informácie a vysvetlenia, 
prípadne čestné vyhlásenia 
o skutočnostiach, ktoré nie je možné doložiť 
inak. 

 
 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 21 
Práva a povinnosti poisteného  

 
1. Okrem povinností stanovených právnymi 

predpismi, poistnou zmluvou a týmito VPP 
PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej 
uvedené povinnosti: 
a) poisťovateľovi a/alebo ním povereným 

osobám umožniť vstup do priestorov, 
kde sa nachádzajú poistené veci, a 
umožniť im posúdiť rozsah poistného 
nebezpečenstva a podať informáciu so 
všetkými podrobnosťami potrebnými pre 
jeho ocenenie; ďalej je povinný 
poisťovateľovi alebo ním povereným 
osobám predložiť k nahliadnutiu 
projektovú, požiarno-technickú, účtovnú 
a inú obdobnú dokumentáciu a umožniť 
preskúmanie činnosti zariadenia 
slúžiaceho k ochrane poisteného 
majetku; 

b) bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovateľovi každé zvýšenie poistného 
nebezpečenstva, o ktorom vie a ktoré 
nastalo po uzavretí poistnej zmluvy, ako 
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i všetky zmeny v ostatných 
skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri 
dojednávaní poistenia; 

c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek 
uskutočniť kontrolu podkladov pre 
výpočet poistného; 

d) oznámiť poisťovateľovi, že pre predmety 
poistenia uzavrel ďalšie poistenie proti 
tomu istému poistnému 
nebezpečenstvu; pritom je povinný 
oznámiť poisťovateľovi meno 
poisťovateľa a výšku poistnej sumy; 

e) dbať na to, aby škodová udalosť 
nenastala, predovšetkým je povinný 
dodržiavať všetky povinnosti uvedené vo 
všeobecne záväzných právnych 
predpisoch; 

f) postupovať pri vykonávaní 
stavebnej/montážnej činnosti s odbornou 
starostlivosťou, pričom poistený nesmie 
porušovať povinnosti smerujúce k 
odvráteniu alebo zmenšeniu 
nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené 
právnymi predpismi alebo na ich 
základe, alebo ktoré na seba prevzal 
poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť 
porušovanie týchto povinností zo strany 
tretích osôb (za tretie osoby sa považujú 
tiež všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného činné); je povinný 
bezodkladne odstrániť každú závadu 
alebo nebezpečenstvo, o ktorom sa 
dozvie a ktoré by mohlo mať vplyv na 
vznik škodovej udalosti, alebo prijať 
preventívne opatrenia na zabránenie 
vzniku škodovej udalosti alebo 
zmiernenia rozsahu následkov škodovej  
udalosti, plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú 
mu uložené právnymi predpismi alebo 
poistnou zmluvou; 

g) riadne sa starať o predmety poistenia, 
hlavne ich udržiavať v dobrom 
technickom stave a používať ich iba 
k účelu stanovenom výrobcom; 

h) pokiaľ škodová udalosť už nastala, 
urobiť nevyhnutné opatrenia  pre to, aby 
sa zabránilo zväčšeniu rozsahu 
vzniknutej škody;  

i) ak vzniklo v súvislosti so škodovou 
udalosťou podozrenie z trestného činu, 
oznámiť uvedenú skutočnosť bez 
zbytočného odkladu príslušnému orgánu 
verejnej moci, to však neplatí, ak je 
trestné stíhanie podmienené súhlasom 
poisteného (§ 211 Trestného poriadku); 

j) zabezpečiť voči inému právo, ktoré na 
poisťovateľa prechádza podľa ust. § 813 
a § 827 OZ, najmä právo na náhradu 
škody a vykonať všetky úkony potrebné 
k tomu, aby poisťovateľ mohol právo 

uplatniť a aby nedošlo k zmareniu alebo 
sťaženiu uplatňovania alebo uspokojenia 
práva poisťovateľa. 

2. V prípade poistenia podľa časti A týchto 
VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť 
ďalej tieto povinnosti: 
a) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného 

odkladu (maximálne však do 5 dní od 
okamihu zistenia poistnej udalosti) 
písomne, ak je nebezpečenstvo z 
omeškania akýmkoľvek iným vhodným 
spôsobom, že poistná udalosť nastala, 
dať pravdivé vysvetlenie a predložiť 
doklady potrebné na zistenie okolností 
rozhodujúcich na posúdenie nároku na 
poistné plnenie z poistenia a jeho výšky 
a umožniť poisťovateľovi zhotoviť si 
kópie týchto dokladov; ďalej je poistený 
povinný umožniť šetrenia poistnej 
udalosti. Ak bolo oznámenie v zmysle 
tohto bodu vykonané inou ako písomnou 
formou, je povinný dodatočne bez 
zbytočného odkladu zaslať 
poisťovateľovi písomné oznámenie; 
všetky doklady vyžiadané poisťovateľom 
musia byť predložené v slovenskom 
jazyku, pričom prípadný preklad 
uvedených dokladov je poistený povinný 
si zabezpečiť na vlastné náklady, pokiaľ 
poisťovateľ neustanoví inak; 

b) ak došlo k poistnej udalosti, poistený 
nesmie zmeniť stav poistnou udalosťou 
spôsobený, kým nie sú postihnuté 
poistené veci poisťovateľom 
prehliadnuté, to však neplatí, ak je taká 
zmena nutná vo verejnom záujme alebo 
za účelom zmiernenia škody, alebo ak 
došlo pri šetrení poistnej udalosti vinou 
poisťovateľa k zbytočným 
preukázateľným prieťahom; 

c) si k oprave alebo znovuzriadeniu 
poškodenej, zničenej alebo stratenej 
veci vyžiadať predchádzajúci súhlas 
poisťovateľa; pokiaľ sa k návrhu na 
opravu alebo znovuzriadeniu poisťovateľ 
nevyjadrí v lehote jedného týždňa, môže 
poistený tak urobiť i bez súhlasu 
poisťovateľa; 

d) bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovateľovi, že sa našiel predmet 
poistenia stratený v súvislosti s poistnou 
udalosťou; v prípade, že už prijal poistné 
plnenie za tento predmet, vrátiť 
poisťovateľovi poistné plnenie znížené o 
primerané náklady potrebné na opravu 
tohto predmetu, pokiaľ bol poškodený v 
dobe od poistnej udalosti do doby, kedy 
bol nájdený, prípadne je povinný vrátiť 
hodnotu zvyškov, pokiaľ v uvedenej 
dobe bol predmet poistenia zničený; 
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e) v miestnostiach a priestoroch 
umiestnených v podzemných podlažiach 
budov alebo stavieb ukladať veci 
najmenej 15 cm nad najnižšou úrovňou 
podlahy podzemného podlažia. 

3. V prípade poistenia podľa časti B týchto 
VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť 
ďalej tieto povinnosti: 
a) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného 

odkladu, že nastala škodová udalosť, 
ďalej je poistený povinný oznámiť, že 
poškodený uplatnil proti poistenému 
právo na náhradu škody zo škodovej 
udalosti, vyjadriť sa k požadovanej 
náhrade a jej výške, postupovať podľa 
pokynov poisťovateľa a predložiť bez 
zbytočného odkladu doklady, ktoré si 
poisťovateľ vyžiada; 

b) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného 
odkladu, že v súvislosti so škodovou 
udalosťou bolo začaté trestné konanie 
proti poistenému alebo jeho 
zamestnancovi a poisťovateľa 
informovať o priebehu a výsledkoch 
tohto konania; 

c) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného 
odkladu, že bolo proti nemu uplatnené 
právo na náhradu škody u oprávneného 
orgánu; 

d) v konaní o náhrade škody zo škodovej 
udalosti postupovať v súlade s pokynmi 
poisťovateľa, najmä poistený sa nesmie 
bez súhlasu poisťovateľa zaviazať k 
náhrade premlčanej pohľadávky a 
nesmie uzavrieť bez súhlasu 
poisťovateľa súdny alebo mimosúdny 
zmier alebo iným spôsobom uznať svoju 
povinnosť nahradiť škodu; proti 
rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré 
sa týkajú náhrady škody, je poistený 
povinný sa včas odvolať alebo uplatniť 
iný opravný prostriedok, pokiaľ v 
odvolacej lehote respektíve v lehote na 
podanie iného opravného prostriedku 
nedostane iný pokyn od poisťovateľa. 

4. Poistený je povinný plniť aj ďalšie 
povinnosti uložené mu poisťovateľom v 
poistnej zmluve. 

5. Poistený je povinný riadne platiť poistné po 
celú dobu trvania poistenia. 

6. Poistený je povinný na základe písomného 
upozornenia poisťovateľa odstrániť zvlášť 
rizikové okolnosti spojené s jeho činnosťou. 
Pokiaľ tak v stanovenej primeranej lehote 
neurobí a nastane škodová udalosť, ktorá 
má pôvod v tejto zvlášť rizikovej okolnosti, 
má poisťovateľ voči poistenému právo na 
náhradu toho, čo za poisteného v prospech 
poškodeného plnil. 

7. Poistený má právo prerokovať 

s poisťovateľom výsledky šetrenia 
nevyhnutého na zistenie nároku, rozsahu 
a výšky poistného plnenia. 

8. Poistený má právo požiadať o vrátenie 
originálov dokladov, ktoré poisťovateľovi 
predložil.  

 
Článok 22 

Práva a povinnosti poisťovateľa 
 
1. V prípade vzniku škodovej udalosti je 

poisťovateľ povinný po doručení písomného 
oznámenia vzniku škodovej udalosti, ktorá 
by mohla zakladať nárok na poistné plnenie 
z dojednanej poistnej zmluvy, bez 
zbytočného odkladu začať šetrenie nutné 
k zisteniu, či ide o poistnú udalosť 
a v prípade poistnej udalosti bez meškania 
realizovať kroky nevyhnutné k zisteniu 
rozsahu svojej povinnosti poskytnúť poistné 
plnenie. 

2. Ak má poistený voči poškodenému alebo 
inej osobe právo na vrátenie vyplatenej 
sumy, prechádza toto právo na 
poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto 
sumu zaplatil. Na poisťovateľa prechádza 
tiež právo poisteného na úhradu nákladov 
uvedených v čl. 14 bod 2. týchto VPP 
PPSM 15, ktoré poistenému boli priznané 
proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za 
poisteného zaplatil. 

3. Ak poistený zaplatil poškodenému škodu 
sám, je poisťovateľ oprávnený preskúmať a 
zhodnotiť všetky skutočnosti týkajúce sa 
vzniku práva na plnenie z poistenia, akoby 
k náhrade škody poisteným nedošlo. 

4. Okrem ďalších práv stanovených právnymi 
predpismi je poisťovateľ oprávnený najmä: 
a) žiadať náhradu nákladov alebo náhradu 

škody, pokiaľ v dôsledku porušenia 
niektorej z povinností poisteným 
poisťovateľ zbytočne vynaloží náklady 
alebo mu vznikne škoda; 

b) udeľovať poistenému pokyny 
k odvráteniu poistnej udalosti alebo 
k zmenšeniu rozsahu jej následkov; 

c) požadovať úhradu zvýšených nákladov, 
pokiaľ bolo nutné opakovať šetrenie 
na zistenie rozsahu poistnej udalosti 
preto, že poistený porušil alebo nesplnil 
povinnosť uloženú mu týmito                 
VPP PPSM 15 a poistnou zmluvou alebo 
platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

 
Článok 23 

Spoluúčasť 
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1. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, 
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané 
inak. 

2. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, 
ktorou sa poistený podieľa na záväzku, 
ktorý vyplýva poisťovateľovi z poistnej 
zmluvy v prípade poistnej udalosti. 
Spoluúčasť sa odpočíta od celkovej výšky 
škody, na ktorej náhradu vznikne 
poistenému nárok pri poistnej udalosti. 
Spoluúčasť je možné v poistnej zmluve 
stanoviť pevnou sumou, percentom, ich 
kombináciou, prípadne v dňoch. 

3. Ak výška škody nedosahuje výšku, alebo je 
rovná zmluvne dohodnutej spoluúčasti, 
poisťovateľovi nevznikne povinnosť 
poskytnúť poistné plnenie. 

 
Článok 24 

Začiatok, zmeny a doba trvania poistenia 
 
1. Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej 

zmluve, ak ďalej nie je uvedené inak. Pokiaľ 
však v tento deň neboli ešte na poistenom 
mieste zahájené práce ani nedošlo k 
tomuto dátumu k vyloženiu poistených vecí 
na poistenom mieste, vznikne poistenie až 
dňom zahájenia prác alebo dňom vyloženia 
vecí. Poistenie vecí, pre ktoré je poistenie 
dojednané, začína vždy až po vyložení na 
mieste poistenia. 

2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak 
v poistnej zmluve nie je dojednané inak. 

3. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať 
písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ 
nie je vo VPP PPSM 15 uvedené inak. 
Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa najmä 
zmeny mena, priezviska a/alebo 
obchodného mena poistníka, poisteného,  
môže poisťovateľ vykonať jednostranne na 
základe oznámenia poisteného 
poisťovateľovi telefonicky a/alebo 
elektronickou formou; v takom prípade má 
poisťovateľ právo vyžiadať si doplnenie 
tohto oznámenia písomnou formou. 

 
Článok 25 

Zánik poistenia 
 

Poistenie zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie 

dojednané; 
b) dňom, kedy bolo dokončené budované 

dielo dané alebo uvedené do prevádzky, 
podľa toho k čomu dôjde skôr. V tomto 
prípade nevzniká poistenému nárok na 
vrátenie pomernej časti poistného za 
obdobie odo dňa zániku poistenia do 
uplynutia doby, na ktorú bolo poistenie 
dojednané; 

c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán do 2 mesiacov odo dňa uzavretia 
poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 
osemdenná a začína plynúť dňom 
doručenia výpovede; jej uplynutím 
poistenie zanikne; 

d) výpoveďou poisťovateľa alebo 
poisteného do 1 mesiaca od ukončenia 
vyšetrovania škodovej udalosti alebo do 
3 mesiacov od oznámenia škodovej 
udalosti poisťovateľovi. Výpovedná 
lehota je jeden mesiac a začína plynúť 
dňom doručenia výpovede; jej  
uplynutím poistenie zanikne; 

e) ukončením činnosti poisteného, vstupom 
poisteného do likvidácie, vyhlásením 
konkurzu, podaním návrhu na povolenie 
reštrukturalizácie alebo zamietnutím 
návrhu na konkurz pre nedostatok 
majetku, ak nie je dojednané inak; 

f) zánikom budovaného diela (napr. jeho 
úplným zničením (totálna škoda); 

g) písomnou dohodou zmluvných strán, 
ktorá musí obsahovať určenie okamihu 
zániku poistenia a spôsob vzájomného 
vyrovnania záväzkov; 

h) odmietnutím poistného plnenia podľa čl. 
8 bod 12. a čl. 14 bod 4. týchto VPP 
PPSM 15; 

i) z ďalších dôvodov uvedených vo 
všeobecne záväzných právnych 
predpisoch. 

 
Článok 26 

Poistné 
 
1. Poistné je podľa týchto VPP PPSM 15 

jednorazovým poistným, ak v poistnej 
zmluve nie je dojednané inak.  

2. Podkladom pre výpočet poistného sú 
poistné sumy stanovené poisteným. Výška 
poistného a jeho splatnosť je stanovená v 
poistnej zmluve. 

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že 
poistné bude platené v splátkach. 
Nezaplatením čo i len jednej splátky 
poistného sa dňom nasledujúcim po dni 
splatnosti nezaplatenej splátky stáva 
splatnou zvyšná časť poistného. 

4. Ak je poistník v omeškaní s platením 
poistného, je poisťovateľ oprávnený účtovať 
úrok z omeškania za každý deň omeškania. 

5. Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je 
poistník v omeškaní s platením poistného, 
môže poisťovateľ započítať sumu 
zodpovedajúcu dlžnému poistnému voči 
poistnému plneniu. 

6. V prípade, ak vznikne poistná udalosť, 
vznikne poisťovateľovi voči poistníkovi 
nárok na zaplatenie celého poistného za 
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dobu trvania poistenia bez ohľadu na 
splatnosť dojednaných splátok. 

7. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na 
náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v 
súvislosti s doručovaním písomností 
týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.  

8. Ak je poistné platené prostredníctvom pošty 
alebo peňažného ústavu, považuje sa za 
okamih splnenia platobnej povinnosti dátum 
pripísania poistného na účet poisťovateľa. 

 
Článok 27 

Výklad pojmov 
 

Pre účely týchto VPP PPSM  15  sa rozumie: 
1. Aerodynamickým treskom bezprostredné 

poškodenie alebo zničenie poistených vecí 
tlakovou vlnou spôsobenou 
aerodynamickým treskom lietadla. 

2. Budovaným dielom materiálny výsledok 
všetkých činností uskutočňovaných podľa 
projektu, aby dielo mohlo slúžiť 
požadovanému účelu. 

3. Doba ručenia je obdobie, v priebehu 
ktorého sú výsledky prevádzky diela 
ovplyvnené oneskorením. Doba ručenia 
začína dátumom plánovaného začatia 
prevádzky diela a nepresahuje maximálnu 
dobu ručenia stanovenú v poistnej zmluve. 

4. Eróziou pôdy proces odstraňovania pôdy 
a najvrchnejších vrstiev materskej horniny 
mechanickým pôsobením činiteľov 
vyznačujúcich sa kinetickou energiou, 
ktorými sa rozumie najmä dážď, prúdiaca 
voda, vietor, ľad a sneh. 

5. Koróziou prejav oxidácie na kovoch. 
6. Krádežou vlámaním (odcudzenie) 

prisvojenie si  poistenej veci treťou osobou 
(páchateľom) tak, že sa jej páchateľ 
zmocnil vniknutím do uzavretého priestoru 
nedovolením prekonaním uzamknutia alebo 
prekonaním inej zabezpečovacej prekážky 
použitím sily alebo ľsťou ďalej uvedeným 
spôsobom: 
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho 

otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené  
k jeho riadnemu otváraniu, alebo 

b) do miesta poistenia sa dostal inak ako 
dvermi, alebo 

c) v mieste poistenia sa skryl a po jeho 
uzamknutí sa poistenej veci zmocnil 
a priestory opustil pred ich otvorením 
spôsobom v zmysle písm. a) alebo b), 
alebo 

d) miesto poistenia otvoril originálnym 
kľúčom alebo legálne zhotoveným 
duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou 
vlámaním alebo lúpežou, alebo 

e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa 
dostal alebo ju otvoril nástrojmi, ktoré nie 
sú určené k jej riadnemu otváraniu. 

Pokus o krádež vlámaním je rovnocenný 
skutočne dokonanej krádeži vlámaním. 

7. Krupobitím jav, pri ktorom kúsky ľadu 
rôzneho tvaru, veľkosti, hmotnosti a hustoty 
vytvorené v atmosfére dopadajú na 
poistenú vec a tým dochádza k jej 
poškodeniu alebo zničeniu. 

8. Lúpežou zmocnenie sa poistenej veci tak, 
že páchateľ použil proti poistenému, jeho 
zamestnancovi, inej oprávnenej osobe 
a/alebo osobe poverenej poisteným, násilie 
a/alebo hrozbu bezprostredného násilia 
v úmysle zmocniť sa poistenej veci. 

9. Miera hrubého zisku je miera zisku, ktorá 
by bola realizovaná z obratu počas doby 
ručenia, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu. 

10. Nárazom alebo zrútením lietadla 
s posádkou aj prípady, keď lietadlo 
odštartovalo s posádkou, ale v dôsledku 
udalostí, ktoré predchádzali nárazu alebo 
zrúteniu, posádka lietadlo opustila. 

11. Úderom blesku akýkoľvek účinok 
atmosférického výboja na poistenú vec.  

12. Obratom peňažná suma (znížená 
o poskytnuté zľavy) vyplatená alebo 
splatená poistenému za predaný tovar, 
výrobky alebo dodané alebo poskytnuté 
služby, ktoré sú poskytované v priebehu 
prevádzky poisteného diela. 

13. Oxidáciou chemický proces zlučovania 
látky s kyslíkom. Oxidácia býva mnohokrát 
sprevádzaná horením. 

14. Pádom stromov, stožiarov a iných 
predmetov taký pohyb telesa, ktorý má 
znaky voľného pádu. 

15. Plánovaný dátum začatia prevádzky 
diela je dátum uvedený v poistnej zmluve, 
ku ktorému by bola začatá prevádzka 
poisteného diela, keby nebolo došlo 
k oneskoreniu. 

16. Poisteným osoba, na ktorej majetok 
a/alebo ušlý zisk a/alebo zodpovednosť za 
škodu sa poistenie vzťahuje. 

17. Poistníkom osoba, ktorá s poisťovateľom 
uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná 
platiť poistné. 

18. Poisťovateľom Generali  Poisťovňa, a. s., 
zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 
1325/B,  IČO: 35 709 332, so sídlom 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava/** 
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá 
je uvedená v talianskom zozname skupín 
poisťovní vedenom IVASS, ktorá je 
oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť 
podľa osobitného zákona. 

19. Poškodením veci zmena stavu veci, ktorú 
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je objektívne možno odstrániť opravou 
alebo taká zmena stavu veci, ktorú 
objektívne nie je možné odstrániť opravou, 
napriek tomu však je vec použiteľná k 
pôvodnému účelu. 

20. Povodňou zaplavenie väčších či menších 
územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z 
brehov vodných tokov alebo nádrží, alebo 
tieto brehy a hrádze pretrhla, alebo bola 
spôsobená náhlym a neočakávaným 
zmenšením prietočného profilu toku. 

21. Požiarom oheň v podobe plameňa, ktorý 
sprevádza horenie a vznikol mimo určené 
ohnisko alebo také ohnisko opustil a šíri sa 
vlastnou silou. Požiarom však nie je 
žeravenie a tlenie s obmedzeným 
prístupom kyslíka, ako aj pôsobenie 
úžitkového ohňa a jeho tepla. Požiarom 
ďalej nie je pôsobenie tepla pri skrate v 
elektrickom vedení (zariadení), ak sa 
plameň vzniknutý skratom ďalej nerozšíril. 

22. Prevádzkou diela chod resp. činnosť 
dokončeného a odovzdaného budovaného 
diela. 

23. Ročným hrubým ziskom suma, o ktorú 
hodnota ročného obratu prevyšuje sumu 
špecifikovaných prevádzkových nákladov.  

24. Ročným obratom obrat, ktorý by bol 
dosiahnutý v priebehu 12 mesiacov po 
plánovanom dátume začatia prevádzky 
poisteného diela, pokiaľ by nedošlo 
k oneskoreniu. 

25. Stavebnými a montážnymi strojmi stroje 
na stavebné a montážne práce, zemné 
práce, žeriavy a pod., vozidlá, ktoré sú 
určené pre verejné komunikácie (bez EČV). 

26. Stratou veci alebo jej časti stav, kedy 
poistený stratil nezávisle na svojej vôli 
možnosť s vecou alebo jej časťou 
disponovať. 

27. Špecifikovanými prevádzkovými 
nákladmi náklady vynaložené na 
obstaranie tovaru, materiálu, zásob 
a služieb (ak sa nepoužijú na udržiavanie 
prevádzky) a všetky výdavky spojené 
s daňami, s poplatkami za povolenie 
k podnikaniu, licenčnými poplatkami a pod., 
pokiaľ tieto náklady závisia od obratu. 

28. Štrajkom spoločne plánovane uskutočnené 
a na určitý cieľ zamerané zastavenie práce 
pomerne veľkého počtu vlastných 
zamestnancov. 

29. Tiažou snehu  deštruktívne pôsobenie 
nadmernej hmotnosti snehu na strešné 
krytiny, klampiarske konštrukcie alebo 
nosné konštrukcie stavieb. 

30. Ukončením činnosti poisteného: 
a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do 

zákonom určeného registra, výmaz 
z tohto registra; 

b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú 
do zákonom určeného registra, zrušenie 
právnickej osoby; 

c) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré 
nie sú zapísané v zákonom určenom 
registri, zánik oprávnenia k 
podnikateľskej činnosti; 

d) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré 
sú zapísané v zákonom určenom 
registri, výmaz z tohto registra. 

31. Úmyselným konaním prejav vôle 
konajúcej osoby, ktorý smeruje k  porušeniu 
právnej povinnosti a spôsobeniu škody. 
Úmyselné konanie poisteného sa považuje 
za príčinu vzniku škody vtedy, ak z konania 
poisteného je zrejmé, že chcel spôsobiť 
škodu.   

32. Užívaním veci stav, pri ktorom poistený má 
vec hnuteľnú či nehnuteľnú (ale nie právo 
užívania priestorov v nehnuteľnej veci) po 
práve v svojej moci a je oprávnený využívať 
jej úžitkové vlastnosti. 

33. Vedomou nedbanlivosťou vedomý prejav 
vôle alebo vedomý čin, o ktorého 
následkoch konajúca osoba vedela, ale bez 
primeraných dôvodov sa spoliehala, že 
nenastanú. Vedomá nedbanlivosť 
poisteného sa považuje za príčinu vzniku 
škody, pokiaľ poistený konal spôsobom, pri 
ktorom musel byť vznik škody 
predpokladaný alebo očakávaný a poistený 
vedel, že pri takomto konaní škoda nastane 
alebo môže nastať. 

34. Víchricou dynamické pôsobenie hmoty 
vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8 
a viac m/s. Ak nie je táto rýchlosť pre 
miesto škody zistiteľná, musí poistený 
preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v 
okolí miesta poistenia škody na riadne 
udržiavaných budovách alebo zhodne 
odolných iných veciach alebo, že škoda pri 
výbornom stave poistenej budovy alebo 
budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené 
veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku 
víchrice. 

35. Vnútorne vzniknutou elektrickou 
poruchou poškodenie alebo zničenie 
poistenej veci skratom či iným pôsobením 
elektrického prúdu napr. prepätím, vadou 
izolácie, korónou, výbojom, oblúkom, 
preskokom). Za uvedenú poruchu sa tiež 
považuje strata funkcie a funkčných 
parametrov elektronických prvkov a 
elektronických súčiastok. 

36. Vnútorne vzniknutou mechanickou 
poruchou poškodenie alebo zničenie stroja 
a strojného zariadenia (napr. motory, 
prevodovky, čerpadlá, kompresory, 
prístroje, kotly, ohrievače, výmenníky, 
nádoby, trubky, rúry) lomom, trhlinou, 
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deformáciou, zadrením, uvoľnením, 
netesnosťou, zapchaním, vytavením, 
stratou funkčných parametrov, vzniknuté 
vnútri týchto strojov a strojných zariadení. 
Za uvedenú poruchu sa považuje tiež 
mechanická porucha časti poistenej veci 
spôsobená bezprostredným následkom 
vady materiálu, chybnej konštrukcie alebo 
výroby a mechanická porucha častí 
poistenej veci spôsobená bezprostredným 
následkom pretlaku či podtlaku plynov, pár 
alebo kvapalín. 

37. Všetkým materiálom skladovaným na 
stavenisku stavebný a montážny materiál, 
ktorý bude použitý pre budované dielo; 
ďalej sa týmto rozumejú i veci, ako sú 
strojné zariadenia, stroje, montážne skupiny 
a podskupiny, ktoré budú zabudované do 
poisteného stavebného diela. 

38. Výbuchom náhly ničivý prejav tlakovej sily 
spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár 
(veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej 
sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotla, 
potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo 
parou sa považuje roztrhnutie jej stien 
v takom rozsahu, že došlo k náhlemu 
vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a 
vnútrom nádoby. Ak dôjde vo vnútri nádoby 
k výbuchu chemickou reakciou, tak je tým 
vzniknutá škoda na nádobe považovaná za 
výbuch, aj keď jej steny nie sú roztrhnuté. 
Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie 
podtlaku (implózia) ani aerodynamický tresk 
spôsobený prevádzkou lietadla. Pre účely 
týchto podmienok výbuchom nie je reakcia 
v spaľovacom priestore motorov, hlavniach 
strelných zbraní a iných zariadeniach, v 
ktorých sa energia výbuchu cieľavedome 
využíva. 

39. Výlukou vylúčenie väčšieho počtu 
zamestnancov poistenej prevádzky z práce, 
uskutočnené zamestnávateľom podľa plánu 
a zamerané na určitý cieľ. 

40. Záplavou vytvorenie súvislej vodnej plochy, 
ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste 
poistenia. Za záplavu sa však nepovažuje 
také zaplavenie plochy, keď výška súvislej 
vodnej plochy nad zaplavenou plochou je 
menšia ako 5 cm. 

41. Zariadením staveniska a miesta montáže 
najmä skladovacie prístrešky, prípravné a 
miešacie zariadenia, lešenia, montážne 
plošiny, unimo bunky, ubytovne 
zamestnancov a pod. 

42. Zemetrasením otrasy zemského povrchu 
vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré 
dosahujú aspoň 6. stupeň medzinárodnej 
stupnice udávajúcej makroseizmické účinky 
zemetrasenia (MCS). 

43. Zničením veci zmena stavu veci, ktorú 

objektívne nie je možné odstrániť opravou, 
a preto vec už nemožno ďalej používať k 
pôvodnému účelu. 

44. Zosuvom alebo zrútením lavín jav, keď 
masa snehu alebo ľadu sa náhle po 
svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do 
údolia. 

45. Zosuvom pôdy, zrútením skál alebo 
zemín zosuv pôdy, zrútenie skál alebo 
zemín vzniknuté pôsobením gravitácie 
a vyvolanej porušením dlhodobej 
rovnováhy, ku ktorej svahy zemského 
povrchu dospeli vývojom, alebo ak bola táto 
rovnováha porušená v súvislosti s 
priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. 
Zosuvom pôdy však nie je klesanie 
zemského povrchu do centra Zeme v 
dôsledku pôsobenia prírodných síl alebo 
ľudskej činnosti. 

46. Zvyškami vecí využiteľné časti alebo 
skupiny poškodenej alebo zničenej veci, 
ktoré je možné použiť na náhradné diely, na 
predaj alebo ako odpad. 

47. Živelné nebezpečenstvá sú pre účely 
tohto poistenia požiar, výbuch, úder blesku, 
náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, 
jeho časti alebo jeho nákladu, záplava, 
povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, 
zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo 
zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov 
a iných predmetov, ak nie sú súčasťou 
poškodenej veci, zemetrasenie. 

 
Článok 28 

Doručovanie písomností 
 
1. Písomnosti poisťovateľa určené pre 

poistníka a/alebo poisteného sa doručujú 
na poslednú známu adresu poistníka 
a/alebo poisteného. Poistník a/alebo 
poistený je povinný písomne oznámiť 
poisťovateľovi zmenu svojej adresy alebo 
sídla bez zbytočného odkladu. Povinnosť 
poisťovateľa doručiť  písomnosť sa splní, 
len čo ju poistník a/alebo poistený 
prevezme. Ak sa písomnosť pre 
nezastihnutie adresáta uloží na pošte a 
adresát si ju v príslušnej lehote 
nevyzdvihne, považuje sa písomnosť za 
doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi, 
aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. 
V prípade, keď bola písomnosť vrátená 
poisťovateľovi ako nedoručiteľná z dôvodu 
zmeny adresy, považuje sa doručenú dňom 
jej vrátenia. 
Povinnosť poisťovateľa doručiť písomnosť 
sa splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti 
bolo zmarené konaním alebo opomenutím 
poistníka a/alebo poisteného. Účinky 
doručenia nastanú aj vtedy, ak poistník 
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a/alebo poistený prijatie písomnosti 
odmietne. 
Písomnosti poisťovateľa sa doručujú 
spravidla poštou alebo iným subjektom 
oprávneným doručovať zásielky, môžu však 
byť doručené aj priamo poisťovateľom. 
Poisťovateľ je oprávnený využiť aj 
alternatívne komunikačné prostriedky 
(telefón, e-mail, fax) pre vzájomnú 
komunikáciu s poistníkom, poisteným a 
osobou oprávnenou k prevzatiu poistného 
plnenia v súvislosti so správou poistenia, 
riešením poistných udalostí a ponukou 
produktov a služieb poisťovateľa a 
spolupracujúcich obchodných partnerov. 
Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu 
vzájomnej komunikácie, avšak 
nenahradzujú písomnú formu úkonov v 
prípadoch, kedy písomnú formu vyžaduje 
zákon, poistné podmienky alebo poistná 
zmluva. Písomnosti doručované 
prostredníctvom faxu sa považujú za 
doručené vytlačením správy o ich odoslaní. 
Písomnosti doručené e-mailom platia za 
doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, 
ak sa nepreukáže skorší termín doručenia. 
Osobitné podmienky zasielania písomností 
podľa bodu 3 tohto článku VPP PPSM 15 
tým nie je dotknuté. 

2. Písomnosti určené poisťovateľovi sa 
považujú za doručené okamihom doručenia 
na adresu sídla alebo obchodného miest 
poisťovateľa, pokiaľ tieto VPP PPSM 15 
alebo poistná zmluva neustanovujú inak. 

3. Poistníkovi, ktorý vyjadril v poistnej zmluve 
súhlas so  zasielaním písomnosti 
elektronicky, bude od momentu prejavenia 
tohto súhlasu písomnosť, na ktorej 
prevzatie nie je potrebný podpis poistníka, 
alebo ktorej povaha to umožňuje, zasielaná 
elektronicky prostredníctvom e-mailu. 
Poistník, je povinný hlásiť každú zmenu e-
mailovej adresy uvedenej v poistnej zmluve 
bez zbytočného odkladu, pričom táto 
zmena je účinná dňom doručenia 
oznámenia poisťovateľovi. Povinnosť 
zaslania písomnosti poistníkovi elektronicky 
je splnená jej odoslaním na e-mailovú 
adresu poistníka uvedenú v poistnej zmluve 
alebo na e-mailovú adresu, ktorú poistník 
oznámi podľa predchádzajúcej vety. 
Poistník je povinný zabezpečiť funkčnosť e-
mailovej adresy. Vyjadrením súhlasu 
poistníka so zasielaním písomnosti 
elektronicky  nedochádza k zániku 
podmienok doručovania dohodnutých pre 
písomnosti doručované prostredníctvom 
pošty resp. iného doručovateľa písomnosti. 
Poistník môže svoj súhlas so zasielaním 
písomností elektronicky kedykoľvek 

odvolať, pričom jeho účinnosť vznikne 
doručením odvolania tohto súhlasu 
poisťovateľovi 

 
Článok 29 

Spracúvanie osobných a iných údajov 
 
1. Poisťovateľ je prevádzkovateľom v zmysle 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov (ďalej len ako „ZOOU“). 

2. Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné 
údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu a 
informovania v súlade so Zákonom o 
poisťovníctve v platnom a účinnom znení 
(ďalej len ako „Zákon o poisťovníctve“), 
ktorý je osobitným zákonom vo vzťahu k 
ZOOU. 

3. Dotknutými osobami sú najmä poistník, 
poistený, osoba oprávnená na prevzatie 
poistného plnenia, ďalšie osoby uvedené v 
poistnej zmluve.      

4. Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné 
a iné údaje dotknutých osôb v rozsahu 
stanovenom príslušnými právnymi 
predpismi. Zoznam a rozsah spracúvaných 
údajov je uverejnený na webovej stránke 
poisťovateľa. 

5. Poisťovateľ je oprávnený požadovať a 
získavať kopírovaním, skenovaním alebo 
iným zaznamenávaním osobné údaje z 
dokladu totožnosti (v rozsahu obrazová 
podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné 
priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, 
miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, 
prechodný pobyt, štátna príslušnosť, 
záznam o obmedzení spôsobilosti na 
právne úkony, druh a číslo dokladu 
totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania 
a platnosť dokladu totožnosti) a údaje v 
zmysle bodu 4 tohto článku z ďalších 
dokladov preukazujúcich tieto údaje. 

6. Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné 
údaje na účely identifikácie klientov a ich 
zástupcov a zachovania možnosti následnej 
kontroly tejto identifikácie, na účely 
uzavierania poistných zmlúv a správy 
poistenia, na účel ochrany a domáhania sa 
práv poisťovne voči jej klientom, na účel 
zdokumentovania činnosti poisťovne, na 
účely výkonu dohľadu nad poisťovňami a 
na plnenie povinností a úloh poisťovne 
podľa Zákona o poisťovníctve alebo 
osobitných predpisov. 

7. Poisťovateľ je ďalej oprávnený spracúvať 
osobné údaje dotknutých osôb bez ich 
súhlasu, ak je spracúvanie osobných 
údajov nevyhnutné pre plnenie poistnej 
zmluvy, ako aj v predzmluvných vzťahoch s 
dotknutou osobou a pri rokovaniach o 
zmene poistnej zmluvy, ktoré sa 
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uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby. 
Spracúvanie osobných údajov na iné účely 
je možné na základe súhlasu dotknutej 
osoby. 

8. Poistník berie uzavretím poistnej zmluvy na 
vedomie, že poisťovateľ je oprávnený 
spracúvať jeho osobné údaje a iné údaje v 
rozsahu a na účely uvedené v týchto 
poistných podmienkach a/alebo príslušných 
právnych predpisoch; poistník je povinný 
poskytnúť tieto údaje poisťovateľovi a 
umožniť poisťovateľovi získať ich 
kopírovaním, skenovaním alebo iným 
zaznamenávaním. V prípade využitia 
elektronickej komunikácie s poisťovateľom  
sú poistník, poistený alebo iné oprávnené 
osoby povinní nezasielať rodné číslo. 

9. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu 
oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu 
svojich údajov v zmysle bodu 4 tohto 
článku, ako aj zmenu údajov ostatných 
dotknutých osôb. 

10. Poisťovateľ je povinný uschovávať a 
ochraňovať pred poškodením, 
pozmenením, zničením, stratou, 
odcudzením, vyzradením, zneužitím a 
neoprávneným sprístupnením poistné 
zmluvy vrátane ich zmien a s nimi 
súvisiacich dokladov, počas trvania 
poistenia a po zániku poistenia do uplynutia 
premlčacej doby na uplatnenie práv z 
poistnej zmluvy, najmenej však desať rokov 
od skončenia zmluvného vzťahu s klientom. 

11. Dotknutá osoba má právo na základe 
písomnej žiadosti vyžadovať od 
prevádzkovateľa najmä potvrdenie, či sú 
alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané, 
presné informácie o zdroji, z ktorého 
prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na 
spracúvanie, zoznam jej osobných údajov, 
ktoré sú predmetom spracúvania, opravu 
alebo likvidáciu svojich nesprávnych, 
neúplných alebo neaktuálnych osobných 
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel 
spracúvania sa skončil alebo ak došlo k 
porušeniu zákona, blokovanie osobných 
údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred 
uplynutím času jeho platnosti (ak sú osobné 
údaje spracúvané na základe súhlasu 
dotknutej osoby). 

12. Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť 
poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb, 
okruh príjemcov, ktorým môžu byť osobné 
údaje sprístupnené, okruh 
sprostredkovateľov  a informácie o prenose 
osobných údajov do tretích krajín 
poisťovateľ uverejňuje na svojej webovej 
stránke. 

13. Poistník uzavretím poistnej zmluvy súhlasí, 

aby poisťovateľ zaznamenával akúkoľvek 
komunikáciu prebiehajúcu medzi ním a 
poisťovateľom prostredníctvom dostupných 
technických prostriedkov a uchovával tieto 
záznamy z dôvodu bezpečnosti a za 
účelom ich použitia v prípade sporu alebo 
sťažnosti. Uvedené sa vzťahuje aj k 
súhlasu inej osoby, ktorej údaje sú uvedené 
v poistnej zmluve alebo osoby oprávnenej 
na prevzatie poistného plnenia. 

 
Článok 30 

Spôsob vybavovania sťažností 
 
1. Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany 

poisteného a/alebo poistníka na výkon 
poisťovacej činnosti poisťovateľa v 
súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. 
Sťažnosť môže byť podaná písomne (na 
adresu sídla poisťovateľa alebo na 
ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), 
ústne, prostredníctvom prostriedkov 
elektronickej komunikácie (e-mail), 
prostredníctvom webovej stránky 
poisťovateľa alebo telefonicky. 

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju 
podáva, akej veci sa týka, na aké 
nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ 
domáha a v prípade podávania sťažnosti 
písomnou formou musí byť sťažovateľom 
podpísaná. 

3. Poisťovateľ písomne poskytne 
sťažovateľovi informácie o postupe pri 
vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie 
sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.   

4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie 
poisťovateľa doložiť bez zbytočného 
odkladu požadované doklady k podanej 
sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje 
požadované náležitosti alebo sťažovateľ 
nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený 
vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v 
prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní 
prípadne neopraví požadované náležitosti a 
doklady, nebude možné vybavovanie 
sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude 
odložená.  

5. Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a 
informovať sťažovateľa o spôsobe 
vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti 
vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu 
podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom 
bude sťažovateľ bezodkladne 
upovedomený. Sťažnosť sa považuje za 
vybavenú, ak bol sťažovateľ informovaný o 
výsledku prešetrenia sťažnosti. 

6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná 
sťažnosť je sťažnosť toho istého 
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sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej 
neuvádza nové skutočnosti. 

7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ 
prekontroluje správnosť vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola 
predchádzajúca sťažnosť vybavená 
správne, poisťovateľ túto skutočnosť 
oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a 
poučením, že ďalšie opakované sťažnosti 
odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola 
vybavená správne, poisťovateľ opakovanú 
sťažnosť prešetrí a vybaví. 

8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s 
vybavením jeho sťažnosti má sťažovateľ 
možnosť obrátiť sa na Národnú banku 
Slovenska a/alebo na príslušný súd. 

 
Článok 31 

Forma právnych úkonov 
 

1. Poistná zmluva a všetky ostatné právne 
úkony týkajúce sa poistenia musia mať 
písomnú formu. 

2. Poisťovateľ je oprávnený určiť, ktoré jeho 
úkony, prípadne úkony poisteného nemusia 
mať písomnú formu. 

3. Poisťovateľ je oprávnený použiť pre 
vyjadrenie svojho prejavu vôle aj inú ako 
písomnú formu, ak je toto v záujme ochrany 
poisteného alebo poisťovateľa. V tomto 
prípade poisťovateľ adresuje svoje úkony 
na kontaktné spojenia uvedené v poistnej 
zmluve. 

4. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne 
komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, 
sms, fax) pre vzájomnú komunikáciu 
s poisteným v súvislosti so správou 
poistenia, riešením škodovej udalosti 
a ponukou produktov a služieb 
poisťovateľa, členov medzinárodného 
koncernu Generali a spolupracujúcich 
obchodných partnerov. Tieto prostriedky 
slúžia k urýchleniu vzájomnej komunikácie, 
avšak  nenahradzujú písomnú formu 
úkonov v prípadoch, kedy písomnú formu 
vyžaduje zákon alebo poistná zmluva. 
Poisťovateľ pri voľbe formy komunikácie 
prihliada k povinnostiam stanoveným 
príslušnými právnymi predpismi, charakteru 
oznamovania informácií, okolnostiam, ako 
i potrebám a záujmom poisteného. 

 
Článok 32 

Príslušnosť súdov 
 
Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu 
vzniknúť na základe poistnej zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou medzi poisťovateľom a 
poistníkom, poisteným alebo inými 

oprávnenými osobami, spadajú do právomoci 
súdov SR a budú rozhodované podľa 
právneho poriadku SR. 

 
Článok 33 

Politicky exponovaná osoba 
 
Poistník je povinný pri uzavretí poistnej 
zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného 
vzťahu, písomne oznámiť poisťovateľovi 
skutočnosti, ktoré by spôsobili, že poistník by 
bol považovaný za politicky exponovanú osobu 
v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. V prípade, 
že poistník neoznámi poisťovateľovi 
skutočnosti vyššie uvedené, bude považovaný 
za osobu, ktorá nie je politicky exponovanou 
osobou. 

 
Článok 34 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ustanovenia týchto VPP PPSM 15 týkajúce 

sa poisteného sa použijú aj na poistníka 
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od 
poisteného) a/alebo na inú oprávnenú 
osobu. Konaním alebo opomenutím 
poisteného alebo poistníka na účely týchto 
VPP PPSM 15 sa rozumie konanie alebo 
opomenutie fyzických osôb a/alebo 
právnických osôb, pre poisteného alebo 
poistníka činných na základe 
pracovnoprávneho alebo iného zmluvného 
vzťahu. 

2. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné 
iba v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto 
VPP PPSM 15 uvedené inak. 

3. Zmeny v poistnej zmluve a/alebo 
v doložkách poistnej zmluvy, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy 
možno vykonať písomnou dohodou 
zmluvných strán, pokiaľ nie je v týchto VPP 
PPSM 15 uvedené inak. 

4. Od ustanovení týchto VPP PPSM 15 je 
možné sa odchýliť v poistnej zmluve 
a/alebo v doložkách poistnej zmluvy. 

5. Ak sa niektoré ustanovenie týchto              
VPP PPSM 15 stane neplatným, tak 
ostatné ustanovenia poistnej zmluvy ako aj 
VPP PPSM 15, ktoré nie sú touto 
neplatnosťou dotknuté, zostávajú v 
platnosti. 

6. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie 
právneho predpisu, na ktorý sa tieto VPP 
PPSM 15 odkazujú, nie je tým platnosť 
príslušného ustanovenia týchto VPP PPSM 
15 dotknutá a v prípade pochybností sa má 
za to, že ide o odkaz na nové ustanovenie 
právneho predpisu, ktorým bolo zmenené 
alebo nahradené pôvodné ustanovenie 
právneho predpisu. 
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7. Tieto VPP PPSM 15 sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy. 

8. Tieto VPP PPSM 15 nadobúdajú účinnosť 
dňa 1.1.2016.

 


