
Zmluva o dielo č. 11/2012 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Z M L U V N E S T R A N Y 

1.1. Kupujúci: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Múzeum v Kežmarku 

Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok 

Mgr. Erika Cintulová - riaditeľkou organizácie 

00 37781227 

2021452323 

PRIMA banka a.s. Poprad 

8523408300/5600 

1.2 Zhotovitel': 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

Zápis v registri: 

Zástupca na rokovanie o veciach 

zmluvných: 

technických: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IGLASS, spol. s r.o. 

Michalská 63, 053 21 Markušovce 

Ing. Pavol Bábik - riaditeľ, konateľ spoločnosti 

Okr.súd Košice I, oddiel Sro, vložka č. 2577/V 

Ing. Pavol Bábik 

Ing. Jozef Streber. 

316 65 926 

2020503111. 

SK2020503111 

Tatrabanka, pob. Spiošská Nová Ves. 

2626840502/1100 

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 10.9.2012 
2.2 Názov stavby: „Výmena drevených konštrukcií a podláh na ochodzách, oprava 

omietok nad ochodzami a oplechovania cimburia" 

III. PREDMET PLNENIA A KOMLEXNOSŤ DODÁVKY 

3.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: Výmena drevených konštrukcií a podláh na 
ochodzách, oprava omietok nad ochodzami a oplechovania cimburia 
v zmysle položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu č. 1 
a súčasne podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

3.2 Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, 
prác a výkonov v stavebnej časti projektu. 



3.3 Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na 
profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne 
predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy. 

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

IV. ČAS Á MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 v termíme 
od 1.10.2012-30.11.2012. 

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

V. CENA DIELA 

5.1 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie 
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia obstarávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným 
predmetom zmluvy. 

5.2 Cena je určená na základe záväzných jednotkových cien uvedených v predloženej ponuke a to 
ocenením výkazu výmer jednotlivých položiek pevnými jednotkovými cenami stavebných a 
montážnych prác. 

5.3 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu či. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v 
zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí byť doložená 
položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vyhotovená zhotoviteľom, ktorá bude tvoriť prílohu č. 1 
k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 

Cena diela bez DPH: 16 334,62 EUR 

DPH 20%: 3 266,92 EUR 

Celková cena diela vrátane DPH: 19 601,54 EUR 

5.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 
vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa. ako aj vyhotovenie dokumentácie skutočného 
zhotovenia stavby a zabezpečenie ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy. 

5.5. V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, rozsahu a 
druhu stavebných prác oproti realizačnému projektu, musia byť zaznamenané v stavebnom 
denníku a odsúhlasené projektantom pred ich realizáciou. 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Platby za vykonané práce v priebehu realizácie sa budú uhrádzať na základe faktúr, ktoré 
zhotoviteľ vystaví bez DPH a s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce. 

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. 
6.3 Podkladom pre vystavenie faktúr je súpis vykonaných prác zhotoviteľa, podpísaný zástupcom 

objednávateľa. 
6.4 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je do 21 dní po jej doručení. 
6.5 Konečné faktúry za jednotlivé časti predmetu zmluvy zhotoviteľ predkladá po odovzdaní a 

prevzatí predmetu zmluvy a zodpovedá za ich úplnosť. 
6.6 Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. 
6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 
nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 



VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotovitel" zodpovedá za to, že predmet zmluvy' bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie 
a podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v predmete 
zmluvy. 

7.2 Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotovitel' iba vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.3 Zhotovitel" nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Záručná doba na stavbu je 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa odovzdania a 
prevzatia diela objednávateľom 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotovitel' povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

7.6 Zhotovitel' sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

7.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 
dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotovitel' zhotoví dielo osobne na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Vlastnícke právo k 
zhotovenému dielu prináleží objednávateľovi. Nebezpečie škody na diele nesie na základe tejto 
zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho predmetu plnenia. 

8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác naraz tak, aby 
zhotovitel' mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s 
odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú 
dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach. 

8.3 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko. 
8.4 Zhotovitel' zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 

hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj 
stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska. 

8.5 Zhotovitel' zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

8.6 Zhotovitel" v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii 
stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov. 

8.7 Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
8.8 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a 

úžitkovej vody, možnosť používať jestvujúce sanitárne zariadenia, miestnosť na náradie a zároveň 
šatňu, možnosť pracovať v predĺžených zmenách resp. nepretržite. Náklady na úhradu 
spotrebovaných energií hradí zhotovitel' a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa či. V. tejto zmluvy. 

8.9 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela, 
ktoré zhotovitel" je povinný rešpektovať . 

8.10 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený 
neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

8.11 Zhotovitel' je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 
28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 



8.12 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zisti, že zhotoviteľ vykonáva 
dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v 
stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a 
toto vykonával riadnym spôsobom. 

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 

9.1 Objednávateľ má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozornenia zhotoviteľa 
na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie 
týchto nedostatkov. 

9.2 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s 
objednávateľom zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo bude zhotovitelem odovzdané 
a prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, 
ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné 
vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením 
termínu ich odstránenia 

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto 
skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

9.4 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 
objednávateľa. 

9.5 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady 
nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu stavby : 

9.5.1 Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe s návodom na jej udržiavanie. 
9.5.2 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým 

došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom. 
9.5.3 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas 

realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom zapísané a odsúhlasené v stavebnom denníku. 
9.5.4 Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stav. výrobkoch 

v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody). 
9.5.5 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii 
9.5.6 Doklad o zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu 

a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážaný) 
9.5.7 Stavebné denníky. 
9.5.8 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok. 

X. ZMLUVNÉ POKUTY 

10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli 
zmluvné pokuty. 

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v či. III ods. 3.1 po termíne uvedenom v bode 4.1, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH podľa bodu 5.1 za každý 
kalendárny deň omeškania. 

10.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo 
výške 30.- eur za každý kalendárny deň omeškania. 
10.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu 

vo výške 30.- eur za každý kalendárny deň omeškania. 
10.5 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33,- eur za každý kalendárny deň, ak mešká 

s odstránením vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí 
diela 

10.6 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 21 dní odo dňa ich 
doručenia. 

10.7 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 
zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 



XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

11.1 Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné 
na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu 
spôsobenú druhej strane. 

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odstavci 
11.2, zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou 
zodpovednosť. 

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotovitel' 
povinný sa o ne starať, zhotovitel' odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a 
materiály boli uvedené do pôvodného stavu. 

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich 
poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. 
svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu 
zhotovitel*. 

11.6 Zhotovitel' zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich 
pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj 
za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

XII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti 
dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie 
sa oznamuje doporučeným listom s účinkom dňom doručenia listu. 

12.2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú: 
12.2.1. nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska 
12.2.2.omeškanie so začatím výstavby viac ako 7 dní od prevzatia staveniska 
12.2.3. vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote 

neodstránil 
12.2.4.nárokovanie si zvýšenia ceny diela zhotoviteľom z dôvodu chybne vyhotovenej položkovitej 

kalkulácie rozpočtu diela 
12.2.5.opustenie staveniska, resp. neplnenie si ostatných povinností a záväzkov dohodnutých v zmluve 

zo strany zhotoviteľa 
12.2.6. odmietnutie splnenia oprávnených požiadaviek objednávateľa 
12.2.7. zmena situácie zhotoviteľa z hľadiska technických a finančných záruk, ktorá je nezlučiteľná s 

povahou prác zverených mu touto zmluvou pri realizácii diela. 
12.2.8. ak bude objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu 

z tejto zmluvy voči zhotovitelovi o viac ako 30 dní. 

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná je dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

13.2 Meniť alebo doplňovať obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia 
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 



13.4 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení, rozšírení alebo zmene 
predmetu plnenia zmluvy, zmluvné strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k 
zmluve. 

13.5. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným 
zákonníkom platným v pri podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

13.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je : 
Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia rozpočtu diela zhotoviteľa 

13.7. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve 
zhotoviteľ. 

V Kežmarku, dňa 28.9.2012 V Markušovciach, dňa 28.9.2012 

Za objednávateľa: Múzeum v Kežmarku Za zhotoviteľa: IGLASS, spol. s r.o. Markušovce 

Mgr. Erika Cintulová 
riaditeľka 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 

Ing. Vaw/>\ Bábik 
riaditeľ, konateľ spoločnosti 

IGLASS M. h, k. _ ® 
I 553} Michalska 63 
1 ^ ^ ^ _ J 053 21 Markuiovce 
Tel : 053/41 73 612 Fax: 053 / 41 73 635 
IČO: 31 665 926 IČ DPH SK 20205C3111 



Rekapitulácia objektov stavby 
Stavba: Výmena drev. konštr. a podláh na ochodzách, oprava omietok nad ochodzami a oplech. c imburia 
Objednávateľ Múzeum v Kežmarku 

Zhotoviteľ: IGLASS spol. s r.o., Markušovce Spracoval: Fiffiková 

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ 

12025-FM-
01 

Výmena drev. konštr . a podláh na ochodzách, 
oprava omietok nad ochodzami a oplech. c imburia 16 334,62 3 266,92 19 601,54 0,00 16 195,77 138,85 0,00 0,00 

01 SO 01 Múr medzi vstupnou vežou a SZ traktom 5 886,78 1 177,36 7 064,14 0,00 5 747,93 138,85 0,00 0,00 

02 SO 02 Hradobný múr medzi SZ traktom a kaplnkou 4 300,20 860,04 5 160,24 0,00 4 300,20 0,00 0,00 0,00 

03 
SO 03 Veža SV traktu a hradobný múr medzi SV traktom 

a vstupnou vržou 6 147,64 1 229,53 7 377,17 0,00 6 147,64 0,00 0,00 0,00 

Celkom 16 334,62 3 266,92 19 601,54 0,00 16 195,77 138,85 0,00 0,00 
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ROZPOČET 
Stavba: Výmena drev. konštr. a podlah na ochodzách, oprava omietok nad ochodzami a oplech. cimburia 
Objekt: SO 01 Múr medzi vstupnou vežou a SZ traktom 

Objednávateľ: Múzeum v Kežmarku Spracoval: Fiffiková 

Zhotoviteľ: IG LASS spol. s r.o., Markušovce 

P.Č 
Kód položky Popis MJ Množstvo 

celkom 
Cena 

jednotková 
Cena celkom 

Hmotnosť 
celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 

HSV 

6 

Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

1 590,54 

1 420,65 

3,117 

2,999 

1 6224712PC5 
Oprava vonkajších omietok poškodených plôch v členitom 
detaile fasády m2 51,660 27,500 1 420,65 2,999 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 164,11 0,119 

2 941955004 
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m m2 15,000 4,655 69,83 0,093 

3 944941101 Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov m 27,000 3,492 94,28 0,026 

99 Presun hmôt HSV 5,78 0,000 

4 999281111 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 0,243 23,796 5,78 0,000 

PSV Práce a dodávky PSV 4 157,39 1,296 

762 Konštrukcie tesárske 2 168,31 1,217 

5 762222141 
Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 
1500 mm m 22,600 7,787 175,99 0,006 

6 762521812 Demontáž podláh z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.02400t m2 31,870 1,518 48,38 0,000 

7 762523104 Položenie podláh hobľovaných na zraz z fošien m2 31,870 4,829 153,90 0,000 

8 611919010 Dlážkovica m2 18,000 15,500 279,00 0,000 

9 762595000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh m3 1,000 4,829 4,83 0,003 

10 762711820 
Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 
hraněného plochy 120-224 cm2, -0.01 OOOt m 132,000 0,928 122,50 0,000 

11 762712120 
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 
hraněného prierezovej plochy 120-224 cm2 m 132,000 6,257 825,92 0,028 

12 6051510000 Hranol SM 1 m3 2,044 210,000 429,24 1,124 

13 762795000 Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie m3 2,044 15,269 31,21 0,056 

14 998762203 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 
12 do 24 m % 20,710 4,700 97,34 0,000 

764 Konštrukcie klampiarske 775,72 0,044 

15 764410880 
Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -
0,00287t m 2,800 0,868 2,43 0,000 

16 764430810 
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 
mm, -0,00142t m 22,000 0,669 14,72 0,000 

17 764510280 Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu rš 600 mm m 2,800 41,656 116,64 0,011 

18 764530210 Oplechovanie z medeného Cu plechu múrov rš 250 mm m 22,000 22,777 501,09 0,034 

19 764999906 HZS oplechovanie cimburia hod 9,000 14,000 126,00 0,000 

20 998764203 
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m % 7,609 1,950 14,84 0,000 

766 Konštrukcie stolárske 394,44 0,001 

21 766411821 Demontáž obloženia zábradlia m2 18,020 3,889 70,08 0,000 

22 766411822 Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien m2 18,020 0,698 12,58 0,000 

23 766412112 
Montáž obloženia zábradlia nad 1 m2 palub, z mäkkého 
dreva, šírky nad 60 do 80 mm m2 17,091 6,685 114,25 0,001 

24 611912200 Obloženie tatranský profil - zábradlie m2 18,000 10,800 194,40 0,000 

25 998766203 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 
12 do 24 m % 3,913 0,800 3,13 0,000 
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P.Č 
Kód položky Popis MJ Množstvo 

celkom 
Cena 

jednotková 
Cena celkom 

Hmotnosť 
celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 

783 Dokončovacie práce - nátery 818,92 0,035 

26 783626200 
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x 
lakovaním m2 159,540 5,133 818,92 0,035 

Ostatné Ostatné 138,85 0 ,000 

799 PSV ostatné 138,85 0,000 

\ZT 999997005 HZS T5 - úprava spodnej drevenej konštrukcie hod 12,000 11,571 138,85 o,ooo| 

Celkom 5 886,78 4,414 
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ROZPOČET 
Stavba: Výmena drev. konštr. a podlah na ochodzách, oprava omietok nad ochodzami a oplech. cimburia 
Objekt: SO 02 Hradobný múr medzi SZ traktom a kaplnkou 

Objednávateľ: Múzeum v Kežmarku Spracoval: Fiffiková 

Zhotoviteľ: IGLASS spol. s r.o., Markušovce 

P.Č 
Kód položky Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 

HSV Práce a dodávky HSV 2 540,79 6,965 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 341,49 6,935 

1 6224712PC3 
Oprava omietok poškodených plôch v štandartnom detaile 
fasády m2 98,150 22,350 2193,65 5,698 

2 629451112 
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi 
prvkami šírky nad 150 do 300 mm m 66.000 2,240 147,84 1,238 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 158,78 0,030 

3 944941101 Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov m 31,000 3,492 108,25 0,030 

4 979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 1,341 6,248 8,38 0,000 

5 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 1,341 10,043 13,47 0,000 

6 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km 9,387 0,360 3,38 0,000 

7 979082111 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m 1,341 6,305 8,46 0,000 

8 979082121 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 4,023 0,707 2,84 0,000 

9 979089012 
Poplatok za uloženie a zneškodnenie stav. sute "O" ostatný 
odpad 1,341 10,440 14,00 0,000 

99 Presun hmôt HSV 40,52 0,000 

10 999281111 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 1,703 23,796 40,52 0,000 

PSV Práce a dodávky PSV 1 759,41 0,055 

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 45,52 0,000 

11 765311810 
Demontáž pálenej krytiny zo škridiel so zvětralou maltou do 
sutiny m2 24,200 1,881 45,52 0,000 

783 Dokončovacie práce - nátery 1 713,89 0,055 

12 783626100 
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1 x 
lakovaním m2 497,500 3,445 1 713,89 0,055 

Celkom 4 300.20 7.020 
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ROZPOČET 
Stavba: Výmena drev. konštr. a podlah na ochodzách, oprava omietok nad ochodzami a oplech. cimburia 
Objekt: SO 03 Veža SV traktu a hradobný múr medzi SV traktom a vstupnou vržou 

Objednávateľ: Múzeum v Kežmarku Spracoval: Fiffiková 

Zhotoviteľ: IGLASS spol. s r.o., Markušovce 

P.c 
Kód položky Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom 

1 2 3 4 5 6 7 8 

HSV Práce a dodávky HSV 4 150,21 9,582 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 902,85 9,517 

1 6224712PC3 
Oprava omietok poškodených plôch v štandartnom detaile 
fasády m2 117,600 22,350 2 628,36 6,827 

2 6224712PC5 Oprava omietok poškodených plôch v členitom detaile fasády m2 46,345 27,500 1 274,49 2,690 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 236,06 0,065 

3 944941101 Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov m 67,600 3,492 236,06 0,065 

99 Presun hmôt HSV 11,30 0,000 

4 999281111 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 0,475 23,796 11,30 0,000 

PSV Práce a dodávky PSV 1 997,43 0,089 

762 Konštrukcie tesárske 127,59 0,000 

5 762341610 Montáž debnenia štítových odkvapových ríms z palubiek m2 8,160 7,113 58,04 0,000 

6 605100001 Doska štítová m3 0,200 270,000 54,00 0,000 

7 762343811 
Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, 
hoblovaných hr. do 32 mm, -0.01700t m2 8,160 1,233 10,06 0,000 

8 998762202 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12m % 1,221 4,500 5,49 0,000 

764 Konštrukcie klampiarske 1 192,42 0,067 

9 764530210 Oplechovanie z medeného Cu plechu múrov rš 250 mm m 44,000 22,777 1 002,19 0,067 

10 764999906 HZS oplechovanie cimburia hod 12,000 14,000 168,00 0,000 

11 998764202 
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 11,702 1,900 22,23 0,000 

783 Dokončovacie práce - nátery 677,42 0,022 

12 783626100 
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1 x 
lakovaním m2 196,640 3,445 677,42 0,022 

Celkom 6 147,64 9.671 
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