
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa u s t § 536 a uasl. Obchodného zákonníka 

L ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ: Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok 
Mgr. Erika Cintulová - riaditeľkou organizácie Zastúpený: 

iČO; 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

00 37781227 
2021452323 
PRIMA banka a.s. Poprad 
8523408300/5600 

1.2 Zhotovitel5: 

Sídlo: 

SANEX, s.r.o 

Teplická cesta 7, 052 01 Spišská Nová Ves 
Ing. Pavol Sekera 
OR OS Košice L Oddiel: Sro, Vložka č. 839/V 

Štatutárny orgán; 
Zápis v registri: 
Zástupca na rokovanie o veciach 
zmluvnvch a technickvch: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Ing. Pavol Sekera 
17084181 
2020502748 
SK 2020502748 
VUB, a.s., Spišská Nová Ves 
15806592/0200 

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 23.05.2013 
2.2 Názov stavby: Hrad Kežmarok - Odvlhčenie vstupnej siene a priestorov expozície archeológie 

v Paláci Hradnom 

3.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: Hrad Kežmarok - Odvlhčenie vstupnej siene a priestorov 
expozície archeológie v Paláci Hradnom 
v zmysle položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vyhotovenej zhotovíte lom. ktorá tvorí prílohu č, 1 tejto 
zmluvy 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 Zhotoviteľ 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. 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v Článku III. bode 3.1 do 3 mesiacov od 
odovzdania staveniska. 

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. 

III. PREDMET PLNENIA A KOMLEXNOSŤ DODÁVKY 

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA 
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V. CENA DIELA 

5.1 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitostí a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a 
odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia obstarávateľoví 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. j e stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí byť doložená položkoví tou 
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 16 949,25 eur 

DPH 2 0 % 3 389.85 eur 

Celková cena diela vrátane DPH 20 339,10 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 zhotovitel' 
vystaví bez DPH a s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce. 

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

objednávateľa. 
6.4 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je do 30 dní po jej doručení. 
6.5 Konečnú faktúru zhotoviteľ predkladá po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a zodpov edá za jej 

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 

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

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ 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 zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

2 



7.6 Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľ 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 
zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia. 

8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác naraz tak. aby 
zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s 
odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 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 Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii 
stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov, 

8.7 Zhotoviteľ 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 šatňuľ možnosť 
pracovať v predĺžených zmenách resp. nepretržite. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí 
zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa či. V. tejto zmluvy. 

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

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

8.11 Zhotoviteľ 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 a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak 
zistia, 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. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej 
lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu 
zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

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 zhotov i teľom 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. 
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9.4 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa. 
9.5 Zhotovitel' odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia dieía doklady 

nevyhnutné k prevzatiu diela : 
9.5.1 Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe s návodom na jej udržiavanie. 
9.5.2 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené 

zhotoviteľom zapísané a odsúhlasené v stavebnom denníku 
9.5.3 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). 
9.5.4 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii 
9.5.5 Doklad o zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a 

fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážaný) 
9.5.6 Stavebné denníky , 

X. ZMLUVNÉ POKUTY 

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

10.2 Ak zhotovitel' odovzdá dielo uvedené v či. III ods. 3,1 po lehote uvedenej v bode 4. L zaplatí zmluvnú 
pokutu vypočítanú z ceny diela vrátane DPH vo výške 0,03 % za každý deň omeškania. 

10.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované 
úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

10.4. Ak zhotovitel' nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
20.- eur za každý kalendárny deň omeškania. 

10.5 Ak zhotovitel' neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 7,6, zaplatí zmluvnú pokutu vo 
výške 10.- eur za každý kalendárny deň omeškania. 

10.6 Zhotovitel' 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 

10.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 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 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na 
odvrátenie skody 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 1 1.2, 
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, zhotoviteľ 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 zhotoviteľ. 

11.6 Zhotoviteľ 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 tymi, 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: 
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12.2.1. vadné plnenie zhotovíte ľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote 
neodstránil (21. VIII, bod 8.12), 
12.2.2. ak bude objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy voči zhotoviteľovi 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 je j zverejnenia. 

13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 

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 Zmluvné strany prehlasujú , že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 
obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými s tanami a právnym 
poriadkom SR. 

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 
podpísaná tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, j e j obsahu rozumejú a 
na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 

13.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je : Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu 
diela 

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

V Kežmarku dňa V j A ^ L M t l 

Za objednávateľa: Muzeum v Kežmarku Za zhotoviteľa: 

í , 
Mgr. Erika Cintulová 

riaditeľka 

Muzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 

s .ľ .o . 
ľepfíčská cesta j 

Nová Vas 
| C OPH: SK2020502748 
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Odberateľ: Múzeum v Kežmarku 
Projektant: aidi-architektonický ateliér 
Dodávateľ: Výberovým konaním 

Stavba :Odvlhčenie vstupnej siene a priestorov expozície archeológie 

STAVEBNA FIRMA Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód 
čislo cenníka 

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
výkaz-výmer 

1 001 13971-1101 

2 272 16260-1102 

PRACE A DODAVKY HSV 
1 -ZEMNEPRÁCE 
Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4 
"(10,05+6,06)*2 
"4,2-2,7 
"(6,66+4,15)*2 
"1,4-0,9 
"2,85+1,1+0,5+0,8+1 +1+0,6+0,7+2+0,7+0,9+0,9+1,2+2+1,4+0,6+ 
1,3+0,8+0,8+0,8+1,6 

"9,25+1,85+2,4+4,2 
"2+6+0,5+0,6+0,6+0,5+7,1+1,1 
115,49*0,25*0,5 = 14,436 
Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 

3 002 21197-1121 

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 
2 - ZÁKLADY 
Zhot. opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m 

4 MAT 693 665160 

5 011 62047-12PC1 

115,5*0,5= 57,750 
Geotextilia polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2 

2-ZÁKLADY spolu: 
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 
Omietka sanačná-sanačný omietkový systém 
(10,05+6,56)*2*1,3 "1 = 43,186 
(1,3*0,8*2)*3 = 6,240 
1,2*0,8*3*2= 5,760 
-1,2*1,3= -1,560 
-0,8*1,3*2= -2,080 
(6,66+4,65)*2*1,4 "2= 31,668 

Spracoval: Bakošová 
JKSO: 
Dátum: 15.04.2013 

Množstvo 
výmera 

Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena 

Konštrukcie 
a práce 

Specifikovaný 
materiál 

Spolu 

14,436 m3 37,83 546,11 546,11 

14,436 m3 

57,750 m2 

10,31 148,84 

694,95 

103,95 

148,84 

0,00 694,95 

103,95 

60,000 m2 

205,482 m2 

2,20 

19,00 

103,95 

3 904,16 

132,00 
132,00 

132,00 
235,95 

3 904,16 



STAVEBNÁ FIRMA Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
čislo cennika výkaz-výmer 

1,4*0,8*2= 2,240 
1,2*0,8*3*2= 5,760 
-1,2*1,4= -1,680 
-0,8*1,4*2= -2,240 
"2,85+1,6+0,5+0,8+0,7+1,2+0,6+1,1+2,45+1 +0,9+0,9+0,4+2,45+ 
0,5+0,6+1,4+1+1,1+1,6 

23,65*1,5 "3= 35,475 
-0,8*1,5= -1,200 
(4+2,4+1,85+14,4+2+3,2+0,8+1,3)*1,5 "4 = 44,925 
1*1,2*3= 3,600 
-0,8*1,5= -1,200 
(7,08+0,5+0,6+0,6+0,5+7,08+0,7+0,7+0,9+0,9+1,2+1,2)*1,8 "5 = 
39,528 

3-(1,2+0,8+1,3)*1,8 = -2,940 
6 011 62047-12PC7 Chemická horizontálna injektáž kamenného pieskovcového 

muriva 

(10,05+7+2,3)*0,9 = 17,415 
(10,05-1,4-1,2)*0,95= 7,078 
21-(2,7+1,1+1,2)*1= 16,000 
(4,3+1 )*0,8 = 4,240 
(1,8+1,2+1,2+1,6)*0,6 = 3,480 
(1,6+2,45)*0,2 = 0,810 

7 011 62246-6135 Omietka stien jadrová hr.2 cm - vyrovnávacia 
205,482*0,6= 123,289 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
8 221 91973-6111 Rezanie betonového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. 

do 100 mm 

9 231 92955-1111 Zásyp z makadamu 65-100 mm 
115,5*0,25*0,4= 11,550 

10 231 92956-1111 Zásyp z kamennej drvy - dunajský štrk 
115,5*0,25*0,1 = 2,888 

11 013 96508-1812 Búranie dlažieb kamenin, cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2 

115,5*0,25= 28,875 
12 013 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Množstvo 
výmera 

Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena 

Konštrukcie 
a práce 

Specifikovaný 
materiál 

Spolu 

49,023 m 113,00 5 539,60 5 539,60 

123,289 m2 6,50 801,38 

10 245,14 

801,38 

0,00 10 245,14 

115,500 m 

11,550 m3 

2,888 m3 

28,875 m2 

12,10 

21,50 

25,29 

3,42 

1 397,55 

248,33 

73,04 

98,75 

1 397,55 

248,33 

73,04 

98,75 

1,877 t 9,69 18,19 18,19 
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STAVEBNÁ FIRMA Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 
čislo cenníka výkaz-výmer 

13 013 97908-1121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý další 1 km 

1 ,8777= 13,139 
14 013 97908-2111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 

15 013 97908-2121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 

1,877*3= 5,631 
16 013 97913-1409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"Oh-ostatný odpad 

17 014 99928-1111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu 
PRÁCE A DODÁVKY PSV 
78 • DOKONČOVACIE PRÁCE 
784 - Maľby 

18 784 78440-2801 Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábáním 

33,22*2,45 "1 = 81,389 
31,66*2,3*2 = 72,818 
23,65*2,1 "3 = 49,665 
29,95*2,1 "4 = 62,895 
21,96*1,8 "5 = 39,528 
0,9*0,5*8= 3,600 
0,05*6,6 "strop 1 = 0,330 
1,12+0,84+0,91+0,91+1,4 = 5,180 
6,66*4,65 "2= 30,969 
0,91*3= 2,730 
2,85*1,6 "3= 4,560 
0,8*2,05= 1,640 
1,45*2,1 = 3,045 
0,6*1,2= 0,720 
2,45*2,65= 6,493 
0,9*1,2= 1,080 
1,5*0,7*2= 2,100 
6,7*1,85 "4= 12,395 
7,7*2,06= 15,862 

T ™ 

Množstvo 
výmera 

Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena 

Konštrukcie 
a práce 

Špecifikovaný 
materiál 

Spolu 

1,877 t 0,35 0,66 0,66 

1,877 t 6,22 11,67 11,67 

1,877 t 0,70 1,31 1,31 

1,877 t 15,00 28,16 28,16 

41,566 1 24,23 1 007,14 1 007,14 
2 884,80 0,00 2 884,80 

13 928,84 132,00 14 060,84 

467,493 m2 1,50 701,24 701,24 
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STAVEBNÁ FIRMA 

Por. Kód 
čislo cenníka 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer 

19 784 78442-2271 

3,85*7,08 "5= 27,258 
3,3*0,8= 2,640 
1,3*0,9= 1,170 
0,6*0,8= 0,480 
2,8*0,6= 1,680 
"186,332*1,2 
223,598-186,332 "klenby = 37,266 
Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x páčok, v miest. do3,8m 

467,493+205,482 = 672,975 
784 - Maľby spolu 

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu 
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu 

Rozpočet celkom 

Múzeum v Kežmarku 
Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 

Množstvo 
výmera 

Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena 

Konštrukcie 
a práce 

Špecifikovaný 
materiál 

Spolu 

672,975 m2 3,25 2187,17 2187,17 

2 888,41 0,00 2 888,41 
2 888,41 0,00 2 888,41 
2 888,41 0,00 2 888,41 

16 817,25 132, OOI 16 949,25| 

J A N E X , s .r .o . 
JepliCská cesta 7 
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