
ZMLUVA 0 DIELO 

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodneho zakonnilca v znerd neskodich predpisov (dalej len „Obchodny zakcmnik"), 
zeikona 343/2015 Z. z. o vereinom obstarivani v znezd neskorgic.h predpisov, zakona 18/1996 Z. z. o cenach v znerd 

neskorgich predpisov, zakona e. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskofgich predpisov a d'aRich 
savisiacich predpisov 

elanok I. 
Zmluvne strany 

Nizov: 
so sidlom: 
zashipeq: 

DPH: 
bankove spojenie: 
45.1slo 6.6tu: 
e-mail adresa: 
kontaktria osoba: 
(d'alej aj „Objednivater") 

a 

Obchodne meno: 
Sidlo: 
gtatutarny zastupca: 
ItO: 
RD  PH: 
bankove spojenie: 
Cislo 
e-mail adresa: 
kontaktna osoba:  

EKO - podnik verejnoprospanych 
Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin, poverenyr riadenim podniku 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
riaditel@ekovps.sk  
JUDr. Daniel Hulin 

PR BUILDING spo1. s r.o. 
Fri trati 15/A, 821 06 Bratislava 
Trig. Jozef Hovan 
36704881 
SK2022296100 
Tatra Banka a.s. 
SK88 1100 0000 0026 2807 4434 
prbuilding@prbuilding.sk  
Trig. Jozef Hovan 

(d'alej aj „Thotoviter a spolu s Objednavaterom d'alej aj „Zmluvne strany") 

uzatvaraju tido 

zmluvu o dielo 

(dalej ten ako „Zmluva"). 

elanok H. 

Ovodne ustanovenia 

2.1 	Objednivater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podfa zakona 377/1990 Zb. 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v planom zneni, v spojeni s uznesenim 

2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej asti Bratislava — Nove Mesto, 

konaneho dna 20.12.1990, ktorYr vykonava spravu majetku Mestskej e_asti Bratislava - Nove Mesto, 

Junacka 1, Bratislava alebo majetku, ktoryr bol tejto mestskej "asti zveremi. 



22      Zhotoviteľje podnikateľom, ktorý vykonáva svoju podnikaterskú činnost' na základe príslušných

platných  a účinných  oprávneni'  a povolení,  ktoré  zĺskal  a bude  držat'  v súLade  s dotknutými
právnymi predpismi, a to rielen v čase podpisu, ale aj v čase realizácie diela podľa tejto Zmluvy
až do jeho úplného dokončmia, vrátane oprávnení a povolení, ktoré boli súčasťou podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy. Ďalej Zhotoviteľ
vyh]asuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a v jeho mene je oprávnená konat' osoba
uvedená  v hlavičke  tejto  Zmluvy  bez  obmedzenia.  Zároveň  Zhotoviteľ  vyhlasuje,   že  má
k dispozícii všetl(y potrebné podnikateľské a iné oprávnenia na vykonanie diela, ku ktorému sa
zaviazal  touto  Zmluvou,  má  voči  štátu  a tretĺm  osobám  splnené  všetky  zákonné  povinnosti

(daňové, odvodové a pod.) a je v takej ekonomickg, orgarizačnej a personálnej kondícii, že je sám
schopný úspešne splniť predmet t9to Zmluvy.

2.3      Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343#015 Z. z.
o verqnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znem' ne§korších predpisov.

2.4      0bjednávateľ má v správe pozemky v mieste realizácie diela -konkrétne ide o pozemok parc. č.:
19614/3, parcela registra ,,C", nachádzajúci sa v k.ú. KAMZÍK, obci BA-m.č. Nové Mesto, okrese
Bratislava 111. Presné miesto realizácie diela je uvedené v nákrese, ktorý tvori' Prílohu č. 1 k tejto

Zmluve.

2.5      Dielom sa rozumie ,,REKONŠTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVKY'`, pričom jeho rozsah,

technické  a úžitkové  parametre  sú   bližšie  špecifikované,   nie  však  výlučne,   v  projektovej

dokumentácii, ktori odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa
účinnosti t9to Zmluvy.  Projektová dokumentácia  tvori  okrem  iného  technická  správa  ako aj
výkaz výmer, minimálne však v rozsahu špecifikovanom vo výzve na predkladanie ponúk do
verejného  obstarávania.  Nacenený  výkaz  výmer  v súlade  s ponukou  tvorí  Prílohu  č.  2  tejto
zmluvy.   Zároveň  je  nevyhnutné,   aby   Zhotoviteľ   pri   realizácii   ďela   dodržal   navrhnuté
technologické  postupy,  osobitne  pri  búracích  prácach,  vymedzených  v  rámci  (i)  výzvy  na

predkladanie    ponúk    do    ver9ného    obstarávania    a(ii)    dokumentácie    apokynov    od
Opjednávatelá.

2.6      Zhotovitď týmto vyhlasuje, že ho Objednávateľ podrobne oboznámi]  (i)  s miestom realizácie
diela,  a to  najmä,  nie však  výlučne,  osobnou  obhliadkou,  vrátane predloženej  dokumentácie

(najmä  projektová  dokumentácia,  výkaz  výmer,  nákres  miesta  diela,  technologické  postupy
búraa'ch  a iných  prác  ako  aj  technická  správa),  resp.  výzvy  na  predkladanie  ponúk  a  (ii)  s
obsahom plnenia, ktoré sa od neho očakáva v zmysle tgto Zmluvy a Zhotoviteľ v tejto súvislosti
nemá na Objednávateľa žiadne doplňujúce otázky či výhrady, na ktoré by chcel Objednávatera
vopred  (pred  uzavretím  t9to  Zmluvy)  upozomiť.  To  platí  osobitne  k obsahu  projektovej
dokumentácie a výkazu  výmer,  ktoré sú po kontrole zo strany Zhotoviteľa kompletné, úplné
a bezchybné.  Rovnako  Zhotoviteľ vyhlasuje,  že je  schopný  zabezpečit'  plnenie  tqjto  Zmluvy
v súlade  so  zákonom,  s  touto  Zmluvou,  s pokynmi  Objednávatera  a podľa  svojich najlepši'ch
schopností  a možností  tak,  aby  dielo  bolo  Objednávateľovi  odovzdané  riadne  a včas  a bez
akýchkoľvek vád  a nedorobkov  a toto bezchybne slúžilo vymedzenému  účelu  minimálne po
dobu záruky. Zhotoviter nemá nárok na úhradu nákladov vzniknutých ako dôsledok vád miesta
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plnenia či iných vád podkladov,  ak Zhotoviteľ na ne písomne neupozomil Objednávatel'a do
podpisu tq'to Zmluvy.

2.7      Zhotoviter vyhlasuje, že má ku dňu uzavretia tejto zmluvy splnené všetky daňové, odvodové
a iné verq.noprávne povinnosti, nie je v kríze (§ 67a Obchodného zákonnika), má splnené všetky
§platné  záväzky  a iné  povinnosti  voči  svojim  zamestnancom  a dodávateľom,  o ktorých  má
vedomosť a neporušuje predpisy o zamedzení nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak sa na
neho táto povinnosť vzt.ahuje, je registrovaný v príslušnom registri partnerov verejného sektora.
Uvedené je  Zhotovitel' povinný  garantovat.  Objednávateľovi  počas  celej  doby  platnosti  tejto
Zmluvy, osobitne však počas celej doby zámky.

2.8      0bjednávateľ vyhlasuje, že má záujem na riadnej a včasnej realizácii diela špecifikovaného ako

„REKONŠTRUKCIA   HORNEJ   STANICE   LANOVKY`',   podl'a   vymedzených   technických
a úžitkových    parametrov,    vrátanejeho    odovzdania    Objednávateľovi    do    užívania    bez
akýchkoľvek vád a nedorobkov.

2.9      Účelom  tejto  Zmluvy  je  riadne  aLvčasné   vykonanie  diela  podľa  tejto  Zmluvy  a  pokynov

Objednávateľa   a jeho  včasné  a riadne  odovzdanie  Objednávateľovi   bez   akýdkoľvek  vád
a nedorobkov, vrátane poskytnutia záruky.

2.10    Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je v súvislosti s realizáciou diela poistený pre prípad spôsobenia
škody na  diele,  na  majetku  Opjednávatel'a a/alebo na majetku,  resp.  zdraví tretĺch osôb,  a to
minimálne vo výške pät'násobku ceny diela s DPH na jednu poistnú udalosť. Potvrdenie tejto

skutočnosti preukazuje Zhotoviteľ potvrdením o uzavretom poistení v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je povínný toto poistenie udržiavať počas celq. doby účinnosti tejto Zmluvy.

2.11    Účelom  tjto  Zmluvy  je  riadna  avčasná  rekonštmkcia  hornej  stanice  lanovej  dráhy  pre
Objednávateľa  v súlade  s jeho  špecífickými  požiadavkami  vymedzenými  v podkladoch  tejto
Zmluvy  a vymienených  Opjednávateľom  v procese  realizácie.  Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  pred
zaslanĺm  svojej  cenovej  ponuky  a prihlásenĺm  sa  do  verejného  obstarávania  sa  podrobne
oboznámil  s uvedeným účelom a je  pripravený,  schopný ako aj ochotný plnenie požadované
Objednávateľom pre neho podľa tejto Zmluvy zabezpečiť v plnom rozsahu.

Článok 111'

Predmet Zmluvy

3.1      Predmetom  tejto  Zmluvy  je  záväzok  Zhotoviteh  vykonať  v prospech  Objednávatera  všetky
úkony nevyhnutné k riadng a včasnq realizácii diela vrátane jeho odovzdania Objednávatel'ovi
bez akýchkol.vek vád a nedorobkov, a to bez ohľadu na to, či sú v tqjto Zmluve alebo jej pn'lohádi

priamo  uvedené,  a to  najmä  ak  sú  spojené s realizáciou  diela  alebo  ich  výkon je  vo  vzt.ahu
k charakteru diela obvyklý. Cena takýchto prác a dodávok je zahmutá v cene diela a Zhotoviteľ
nemá nárok na úhradu dodatočných nákladov ani na zmenu dojednaných termínov realizácie
diela.

3.2 Zhotovítd' sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby spíňalo všetky podmienky, ktoré sú naň kladené
v súlade s aktuálne platnými a účinnými technickými normami pre daný typ prác (najmä, nie
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však výlučne Slovenské techrické nomy a pn'slušné technické nomy Európskej únie, vrátane

garancie ochrany osobnýčh údajov dotknutých ogôb), a to s ohľadom na zamýšľané použitie diela
- homej stanice lanovej dráhy ako súčast' prevádzky lanovg dráhy Železná studnička - Kamzík

ako  aj  v súlade  s prípadnými  rozhodnutiami  orgánov  štátng.  správy  a územng  samosprávy
viažucich  sa  k dielu  alebo  dotýkajúcich  sa  diela.  Zhotoviteľ sa  zaväzuje  splnit'  túto  Zmluvu
a vykonať dielo s dôrazom na najaktuálnejší stav techniky a najnovšie poznatky v tejto oblasti,
zodpovedne,  s najvyššou  možnou  mierou  starostlivosti  a hospodámosti,  s cieľom  dosiahnut'
maximálnu funkčnosť a trvácnosť diela.

3.3.     Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa riadne a včas dielo
v rozsahu, ako je toto špecifikované touto Zmluvou, za čo sa mu Objednávateľ zaväzuje uhradit'
dohodnutú odplatu za predpokladu jeho riadnej a včasnej realizácie a následného odovzdania
Objednávateľovi vo funkčnom  stave bez akýchkoľvek vád  a nedorobkov. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, že súčast'ou prevzatého záväzku Zhotovitel'a je aj záruka za akost' diela a záruka
za funkčnost' diela v rozsahu minimálne 60 mesiacov po odovzdaní diela Objednávatel'ovi, resp.

po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole (za predpokladu,
že sa Objednávateľ rozhodne dielo prevziať napriek výskytu vád a nedorobkov nebráriacim jeho
užĺvaniu).

3.4      Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  plnenie  podľa  tejto  Zmluvy  pre  Objednávateľa  vykonať  osobne  vo
vlastnom mene,  na vlastnú  zodpovednost', na vlastné náklady a  s najvyššou možnou mierou
odbomj starostlivosti. Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť všetky potrebné

povolenia  a oprávnenia  na  poskytnutie  tohto  plneria  a vyhlasuje,  že  týmito  oprávneniami
a povoleniami ku  dňu  uzavretia tq.to Zmluvy disponuje a bude di§ponovať počas celej  doby
trvania tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom,  že Zhotovitel' je povinný predložit'
Objednávateľovi vo vzt'ahu k dielu všetky nevyhnutné atestácie, povolenia, rozhodnutia o zhode
či  inú  techrickú  a právnu  dokumentáciu  o spôsobilosti  diela  k použitiu  na  zamýšl'aný  účel,
vrátane pn'slušných licencií, pokiaľ Zhotoviteľ nie je autorom dokumentácie, inak nie je možné
dielo považovaLť za pripravené na prevzatie.

3.5      Na splnenie účelu tejto zmluvy si zmluvné strany poskytnú svoju plnú súčinnost', ktorá bude
nevyhnutne   potrebná   na  jj   splnenie,   a to   aj   prostrednĺctvom  elektrorickej   komunikácie
s využitím e-mailových adries v hlavičke tgto Zmluvy.

3.6      V prípade,  že  sa  na  poskytnutie  plnenia  zo  strany  Zhotoviteľa  bude  vyžadovať  súčinnosť
Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný na takúto súčinnost. Objednávateľa písomne vyzvat`, a to
v dostatočnom časovom predstihu pred požadovaným poskytnutím súčinnosti, najmenej však

päť (5) pracovných dní vopred, v opačnom prípade sa má za to, že súčinnosť od Zhotoviteľa sa
nevyžaduje. Za nevyhnutnú súčinnosť na strane Zhotoviteľa sa považuje len také konanie, ktoré
si   nemôže   zabezpečiť  sám   Zhotoviteľ  ani   pri   vynaloženi'   dodatočných   nákladov   a času

potrebných/potrebného na zabezpečenie takéhoto konania. Na žiadost. o poskytnutie súčinnosti,
ktorá nebola doručená Objednávateľovi s dostatočným časovým predstihom, resp. ak sa jedná
o žiadost' na poskytnutie súčinnosti, ktoní si môže Zhotoviteľ obstarať aj samostatne a>ez ohľadu

na zabezpečenie tretími osobami, náklady a čas potrebný na zabepečenie takejto súčinnosti), sa
neprihJiada a Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať nárokov z titulu neposkytnutia súčinnosti.

-4-



3.7      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľje povinný si zabezpečit. vo vlastnej réžii všetky

prístroje, nástroje a zariadenia,  ktoré bude potrebovať pri obhliadke, návrhu a realizácii diela,
vrátane všetkých nákladov na zabezpečenie si prístupu k miestu realizácie diela. Zmluvné strany
sa dohodli na tom,  že Zhotovitel' je povinný pred vykonaním akýchkoľvek úkonov na mieste

plneria písomne oznámit' svoj zámer a svoju pn'tomnosť Objednávateľovi aspoň tri (3) pracovné
dni vopred.

3.8      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že súčasťou plnenia podl'a tejto Zmluvy je aj   odskúšanie
funkčnosti diela za pn'tomnosti Objednávateľa. Zápis z odskúšania/obhliadky, podpísaný oboma
Zmluvnými stranami, sa stane súčast'ou odovzdávacieho protokolu ako jeho pn'loha.

3.9      Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby pri realizácii nedošlo k neprimeranému zásahu do

prírody a životného prostredia. V tejto súvislosti môže Objednávateľ kedykoľvek počas realizácie
diela vydať Zhotoviteľovi pokyn práce zastaviť a zabezpečiť nápravu a/alebo prevenčné úkony
vo vzťahu k ochrane prĺrody a životného prostredia. Toto Zhotoviteľ berie na vedomie a nemá
voči  tomu  žiadne výhrady a na túto okolnosť sa  pripraví aj  organizačne  (možným  posunom
harmonogramu svojich stavebných kapacít).

4.1

Článok IV.
Miesto a čas plnenía

MiestomrealizáciedielajehomástanicalanovjdráhyŽeleznástudnička-KAMZÍKvBratislave,
nachádzajúca  sa  v mestskej  časti  Nové  Mesto,  na  pozemku  parc.  č.19614/3,  k.ú.  KAMZÍK,

prípadne iné miesto podľa výslovných pokynov Objednávatera.

4.2      Zhotoviteľ  vyhlasuje  a potvrdzuje,  že  sa  pred  podpisom  tejto  Zmluvy  dostatočne  osobne
oboznámiL s miestom plnenia, je mu známe rozmiestnenie inžirierskych sieti' a nie sú mu známe
žiadne prekážky, ktoré by mu bránili v riadnom a včasnom plnení si povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy.

4.3      2hotoviteľ sa nemôže dodatočne dovolávat. nárokov z dôvodov, ktoré mal a/alebo mohol zistiť

pri obhliadke miesta plnenia alebo ktoré mal a mohol zistiť pred poskytnutím plnenia. Zhotovitel'
zodpovedá za dennú čistotu a poriadok v mieste plnenia a na vlastné náklady odstráni okamžite
všetok  odpad,  ktorý je výsledkom jeho činnosti.  V prípade,  že odpad z miesta  plnenia  alebo
znečistenie nebude odstránené, je Objednávateľ oprávnený odstrániť ho prostredníctvom tretej
osoby na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na cenu za takúto činnost.. Ak ju Zhotoviteľ uviedol vo
svojej  cenovej ponuke,  zároveň stráca nárok na uhradenie jej hodnoty vyplývajúcej  z cenovej

ponuky.   Objednávateľovi   vzniká   zároveň   nárok   na   koordinačnú   prirážku   10%   z takto
vynaložených nákladov, a to zo sumy vrátane dane z pridanej hodnoty. Za účelom úhrady takto
vzniknutých  nákladov  vrátane  koordinačng   prirážky,  je  Objednávatel`  oprávnený  použit'
zádržné (ak sa uplatňuje).



4.4      0krem pripadov výslovne uvedených v tejto zmluve sa zhotovitel. nemôže po objednávateľovi
domáhať  nároku  na  predlženie  temínu  m  poskytnutie  plnenia  a/alebo  zvýšenia  ceny  za

poskytnutie plnenia.

4.5      0bjednávateľje oprávnený kedykoľvek vykonat' kontrolu, či zhotoviteľ poskytuje plnenie riadne
a včas. V prípade, ak Objednávateľ zistĺ, že Zhotoviteľ neplní svoje povinnosti riadne a včas, je

oprávnený ho vyzvat. na zjednanie nápravy v dodatočne mu za tým účelom poskytnutej lehote,
nie dlhšej ako tri (3) pracovné dni, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú ínak. Pokiaľ
v ustanovenej lehote nezjedná Zhotoviteľ nápravu, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy
odstúpit`  a pre  vzájomné  usporiadanie  nárokov  platí,  že  všetky  činnosti  do  času  takéhoto
odstúpenia  od  Zmluvy  vykonal  Zhotovitel' bez  nároku  na  odplatu.  Pokiaľ Objednávatel. od
Zmluvy neodstúpi, je po márnom uplynutí lehoty na nápravu oprávnený zabezpečiť dodanie

plnenia podľai tqto Zmluvy aj prostredni'ctvom tretích osôb, a to na náklady Zhotoviteľa vrátane
koordinačnq prirážky vo výške 20 % takto vynaložených nákladov vrátane DPH.

4.6       Zhotoviteľ  je  povinný  zrealizovať  dielo  od  1.09.2022  a najneskôr  do  30.11.2022,  pričom  sa

najneskôr pri podpise tejto Zmluvy zaväzuje predložiť Objednávateľovi záväzný harmonogram
činností, ak Objednávateľ písomne neurčĺ inak a tento je povinný pri plneni' Zmluvy dodržiavať.
Zmena harmonogramu je pn'pustná iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

Článok v.
Ostatné dojednania

5.1      Zhotoviteľ  poskytne  plnenie  osobne  na  vlastné  náklady  a  zodpovednost',  prostredníctvom
vlastng  techniky,  s odbomou §tarostlivosťou  a na  najvyššej  profesíonálnej  úrovni.  Akékoľvek
konkrétne požiadavky Objednávateľa na činnost' Zhotovitel'a sú pre Zhotoviteľa záväzné. Plnenia

poskytovanénazákladetejtoZmluvyzostranyZhotovitel.asapovažujúzaposkytnutélenvtedy,
ak boli poskytnuté riadne a včas.

5.2      Zhotoviteľ nie je oprávnený poverit' poskytnutím plneria tretiu osobu  bez predchád2ajúceho

písomného   súhlasu   Objednávateľa.   Za   porušenie   povinností   zo   strany   týchto   subjektov
zodpovedá Zhotovíteľ ako keby danú povinnost' porušil on sám. Zhotovitel' sa zaväzuje nevyužiť
na poskytnutie plnenia osoby, ktorých využitím by dochádzalo k porušovaniu alebo mohlo dôjst'
k porušovaniu  predpisov  o nelegálng  prácí  a/alebo nelegálnom  2amestnávaní.  V prípade,  že
Zhotoviteľ  porušil   svoje  povinnosti   vyplývajúce   mu   zo   zákazu   nelegálnej   práce   a/alebo
nelegálnehozamestnávania,jeObjednávateľoprávnenýodtgtoZmluvyodstúpiťaZhotoviteľje

povinný mu zaplatit. zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela s DPH, najmenj však 2.000,- €.
V pn'pade, ak bude Objednávateľovi v dôsledku porušenia uvedených povinností Zhotoviteľom
uložená  pn'slušnými orgánmi  akákoľvek  sankcia,  zaväzuje sa ju  Zhotovíteľ uhradit. v plnom
rozsahu za Objednávateľa. Ak tak neurobí, Objednávateľovi vzniká voči Zhotovitel'ovi nárok na

jq. náhradu v celom rozsahu.

5.3 V prípade,  ak  Objednávateľ  poskytne  Zhotoviteľovi  za  účelom  realizácie  diela  prostriedky
a pomôcky  vo  vlastníctve  Objednávatel'a,  je  Zhotoviteľ  povinný  riadne  s nimi  hospodáriť  a
chrániť ich pred poškodením, stratou, zničením a zneužiti'm. Za vec prevzatú od Objednávateľa
za  účelom poskytovaria plnenia podl.a  tq.to Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovatel.,
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pričom  jeho  odmena  je  zahmutá   v odmene  dohodnutej   podľa  tejto  Zmluvy.   O prevzati'
a odovzdaní takgto veci sa spi'še protokol.

5.4      Zhotoviteľovi je oprávnená 2adávať pokyny kontaktná osoba uvedená v článku l tejto zmluvy,
ktorej pokyny je Zhotoviteľ povinný rešpektovat..

5.5      Zhotoviteľ je povimý splniť pokyn aj  inej osoby, ako vymedzeng v tejto Zmluve,  pokiaľ tak
osoba zadávajúca pokyn robí s vedomím osoby oprávnenej na zadávanie pokynov, resp. pokiar
takýto   pokyn   tretj   osoby   smeruje   k naplneniu   záujmu   sledovaného   Objednávaterom.
Nerešpektovanie pokynov sa považuje za závaižné porušenie Zmluvy s právom Objednávateľa
od tejto Zmluvy odstúpit'.

5.6      Zhotoviteľbude poskytovat. služby pre objednávateľa vo vlastnom mene a v súlade so všeobecne
záväzným  právnymi  predpismi,  STN,  technickými  normami  Európskej  únie  a prípadne  ISO
normami  platnými  a aplikovanými  na  druh  činnosti  vymedzený  touto  Zmluvou,  záujmami
a ústnymi   alebo   pĺsomnými   požiadavkami   Objednávateľa,   a to   najmä   tak,   aby   nedošLo
k poškodeniu dobrého mena a povesti Objednávateľa, ani ku vzniku akgkoľvek ing škody. Na

nevhodné pokyny zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne

pĺsomne upozomiť. V opačnom prípade sa nemôže dovolávať nevhodnosti  takéhoto pokynu.
NevhodnýpokynjeoprávnenýZhotoviteľvykonať,lenakObjednávateľnatompísomnetrvápo
tom, ako bol na nevhodnosť pokynu osobitne písomne upozomený.

5.7     Zhotoviteľ  zabezpečí  vykonávanie  plnmia  predmetu  tejto  Zmluvy  len  fyzickými  osobami
spotrebnou   odbomou   §pôsobilost'ou.   Zhotoviteľ   sa   zaväzuje,   že   pri   výkone   prác   pre
Objednávateľa,  ktoré  sú  predmetom  tejto  Zmluvy  bude  dodržiavať  zákon  č.  124/2006  Z.  z.
o bezpečnosti   a ochrane  zdravia  pri  práci  v  znení  neskoršídi  predpisov  a  jeho  príslušné
vykonávacíe predpisy §úvisiace s činnosťami, uvedenými v predmete zmluvy, ďalej zákona č.
314&001  Z. z. o ochraLne pred požiarmi v znení vykonávacej vyhlášky č. 121#002 Z. z. v znení

neskoršĺch predpisov a  ďalšie zásady pre bezpečnosť prevádzky a protipožiamu bezpečnost..
Zamestnanci  Zhotovitel'a  a/alebo osoby v zmluvnom  vzťahu  so Zhotoviteľom,  ktorĺ  sa budú

pohybovať v mieste  plnenia  za účelom realizovania  predmetu  tejto  Zmluvy;  budú  zo  strany
Zhotoviteľa poučení v zmysle citovaných právnydi predpisov tohto bodu a zároveň aj  iných

predpisov vzt.ahujúcich a súvisiacich s predmetom plnenia podl.a tejto Zmluvy (najmä, nie však
výlučne ohl'adom ochrany osobných údajov). Za poučenie použitých osôb v zmysle príslušných

predpisov zodpovedá Zhotoviteľ aj v prípade, ak sa preukáže, že si túto povinnosť nesplnil, a to
bez ohľadu na jeho právny vzt.ah k použitým osobám. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu aj
zabezpečnost'aochranuzdraviavlastnýchzamestnancov,resp.treti'chosôb,použitýchpriplnení
tejto  Zmluvy.   Za   tým   účelom  je  povinný  Zhotoviter  takéto   osoby   vybaviť  potrebnými
bezpečnostnými a ochrannými pomôckami.

5.8      Vzhľadom  na  to,  že  miesto,  na  ktorom  sa  predmet  tejto  Zmluvy bude  realizovat' je verejne

prístupné,  Zhotoviteľ  ďalej  zodpovedá  za  to,  aby  dostatočne  zabezpečil  priestor,  kde  bude
vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tqto zmluvy z hl'adiska BOZP a PO. Rovnako tak je

povinný vytvorit' podmienky na to, aby pri jeho činnostiach podľa tq.to Zmluvy nedošlo ani len
k ohrozeniu majetku, zdravia či života Objednávateľa alebo akýchkorvek treti'ch osôb.
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5.9 Zhotoviteľjepovinnýprivykonávanízmluvnedohodnutýd`činnostídodržaťvšetkypodmienky
stanovené verejným obstai`ávam'm.

5.10    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone prác pre Objednávateľa, ktoré sú predmetom tq.to Zmluvy
bude dodržiavat' zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov.

5.11    Zhotovitel'je taktiež povinný:
- dodržiavať,   zachovávať  a  rešpektovat.  okrem  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov

Slovenskj republiky aj všetky jemu známe intemé predpisy Objednávatera, pričom Zhotoviteľ

potvrdzuje,  že  sa  so  všetkými  takýmito  intemými  predpismi  riadne  oboznámil  ešte  pred
podpisom tejto Zmluvy;

- postupovať tak, aby nedošlo k žiadnej škode na zdraví či majetku Objednávateľa alebo tretích

osôb.

5.12    Zhotoviteľ je povinný zachovávat. mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a infomáciách, ktoré
sa dozvedel v súvislosti s plneni'm podra tejto Zmluvy a ku ktorým získal prístup v rámci plnenia
tejto  Zmluvy,  vrátane  informáciĺ  o objednávatel.ovi  a jeho  zmluvnýdi  partneroch.  Tieto  sa
zaväzuje nesprístupniť treti'm osobám, nevyužiť ich pre seba ani pre tretie osoby ani neumožnit'
id využitie/zneužitie tretími osobami. Záväzok mlčanlivosti sa pre Zhotovitel'a vzt.ahuje aj na
dobu po zániku platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotovitel'a
zachovávať mlčanlivost., vzníká Objednávaterovi nárok na zaplatenie zmluvng pokuty vo výške
5.000,- €,  a to  za  každý jednotli\ý prípad porušenia.  Zároveň je Objednávateľ oprávnený od
Zmluvy odstúpit'.

5.13   Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela a zároveň za
funkčnost'  diela  v nadväznosti  na  jeho  realízáciu,  a to  v rozsahu  minimálne  šesťdesiat  (60)
mesiacov odo dňa protokolámeho odovzdania diela Objednávateľa resp. po odstránení všetkých
vád  a nedorobkov  uvedených  v preberacom  protokole  (za  predpokladu,  že  sa  Objednávateľ
rozhodne dielo prevziat. napriek výskytu vád a nedorobkov nebrániacim jeho užívariu).

5.14    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviter je povinný nastúpiť k riešeniu reklamácie do
24  hodín  od  momentu  j9  odoslania,  pričom  musí  podať  Objednávateľovi  do  48  hodín  od
momentu  začatia  riešeria  reklamácie  písomné  oznámenie  o predpokladanej  príčine  vady,
možnostiach jej  odstránenia, rovnako  predpokladanom  čase  odstraňovaria  a predpokladanej
súčinnosti vyžadovanq. od Objednávateľa, najmä, nie však výlučne potrebe odstavenia lanovej
dráhy. Zhotoviteľ je povinný odstránit' reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do troch (3) pracovných dní,  ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zmluvné
strany  sa  dohodlí  na  tom,   že  ak  Zhotoviteľ  nedodrží   akúkoľvek  zo   stanovených   lehôt
odstraňovania    vád,    Objednávatel'    je    oprávnený    zabezpečit.    si    odstránenie    vady    aj

prostredníctvom tretích osôb, a to na náklady Zhotoviteľa, vrátane koordinačnej prirážky 20 %
z ceny takto vynaložených nákladov vrátane DPH.

5.15    Naviac práce je Zhotoviter oprávnený vykonať len na podklade písomného dodatku k Zmluve

podpísaného oboma Zmluvnými stranami  v súlade so zákonom  č.  343/2015 Z.  z.  o verejnom
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obstarávanívzneníneskoršíchpredpisov.Požiadavkunanavíacprácealebozmenukvalitydiela

predloží  Objednávateľ  Zhotoviteľovi  písomne  a/alebo  prostredníctvom  emailu,  na  podklade
čoho   Zhotoviteľ  do   troch   (3)   dni'   vyhotoví   a objednávateľovi   odovzdá   cenovú   ponuku
s dopadom  na  celko`ý  termín  realizácie  diela.  V prípade  dohody  o cene  a termĺne  u2avrú
Zmluvné strany dodatok k zmluve. V prípade, že v dodatku k Zmluve nebude vyriešená otázka
zmeny termĺnu odovzdaria diela, má sa za to, že termín odovzdania diela ostáva nezmenený.
Skutočnosť, že sa Objednávateľ a Zhotovitel. nemôžu dohodnúť na cene naviac prác a výkonov,
neoprávňuje  Zhotoviteľa   spomaliť  práce,   alebo   odoprieť  žiadané  výkony.   V prípade,   že
Zhotovitel'  vykoná  naviac  práce  v rozpore  s vyššie  uvedeným,  nárok  na  ich  zaplatenie  mu
nevzniká a má  sa  za to,  že cena  za  ich vykonanie je už zahmutá v cene diela.  V pn'pade,  že
Objednávatel'  vyzve  Zhotoviteľa  na  ich  odstránenie,  je  Zhotoviteľ povirmý  ich  bezodplatne
odstrárit..

5.16    0bjednávateľ je oprávnený bez ohľadu na štádium rozostavanosti/rozpracovanosti diela odobrať
Zhotoviterovi čast' diela alebo celé dielo v pripade,  že je z postupu prác Zhotoviteľa na diele,
finančného alebo skutkového stavu zrq.mé, že Zhotoviteľ nebude schopný dielo zhotoviť ríadne
a včas. V takom prípade je Opjednávateľ oprávnený zadať zhotovenie diela alebo odobratej časti
tretj osobe, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje znášat' škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne. Za
škodu sa okrem iného, pre odstránenie pochybností považuje aj rozdiel medzi cenou diela alebo
časti podľa zmluvy o dielo uzavretej so Zhotovitel'om a cenou diela dohodnutou s novo určeným
zhotoviteľom,  a to  bez  ohľadu  na  výšku  ceny  dohodnutej  s novo  určeným  zhotovitel'om.

Objednávateľ má v takom prípade aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny
odobratého diela alebo jeho časti vrátane DPH. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na
náhradu škody v celom rozsahu.

5.17   Ak bude predmetom diela, resp. výsledkom čínnosti Zhotovitel'a akákoľvek dokumentácia a táto
bude   predmetom   autorskoprávnej   ochrany   v zmysle   príslušnq   legislatĺvy,   2aväzuje   sa
Zhotoviteľ zabezpečiť, že od okamihu jej odovzdaria Objednávateľovi, bude oprávnený s ňou
nakladať akýmkoľvek spôsobom, a taktiež bude oprávnený udeliť Objednávateľovi (sub)licenciu
na jj neobmedzené využitie a/alebo ďalšie spracovanie. Vyššie uvedené je Zhotoviteľ povinný
Objednávateľovi kedykoľvek na požiadanie bezodkladne preukázať. Zhotoviteľ týmto zároveň
udeľuje Objednávateľovi, s účinnost.ou odovzdania akqkoľvek dokumentácie Objednávaterovi,
súhlas na jS použitie a spracovanie akýmkoľvek spôsobom. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu ako
výhradnú a  neobmedzenú.  Opjednávateľ je oprávnený udelit' tretg.  osobe súhLas na  použitie
dokumentácie Zhotoviteľa v rozsahu udelenej licencie v zmysle uvedeného. Objednávatel. je tiež
oprávnený licenciu zmluvou postúpit' na tretiu osobu. Odmena za takúto licenciu, resp. za súhlas
k udeleniu sublicencíe, je už zahmutá v cene diela. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na tom,
že Objednávateľ rie je povinný za účelom udržania licencie túto využi'vať.

5.18   V prípade,  že sa na Zhotoviteľa vzt'ahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného
sektora  v zmysle  zákonaL  č.  315/2016  Z.z.  o registri  partnerov  verq.ného  sektora  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZRľvs"), Zhotoviteľ vyhlasuje, že si pred podpisom
tejto  Zmluvy  splnil  povinnosť  registrácie  do  registra  partnerov  vergného  sektora  v zmysle
ZRPVS, čo preukazuje výpisom z tohto registra v prĺlohe č. 6 tejto Zmluvy. Ak sa toto vyhlásenie
ukáže  ako  nepravdivé  alebo  sa  takýmto  stane  v priebehu  trvania  tejto  Zmluvy,   vzniká
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Objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny diela vrátane DPH.
Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, resp. objednávateľ nie je v omeškaní

s poskytovaním plnenia podľa tejto zmluvy v prípadoch, keď je tak oprávnený urobit. v zmysle
ZRPVS.

5.19    V prípade, že povinnosť registrácie v registri partnerov verqného sektora v zmysle ZRPVS sa
vzt.ahuje aj  na  subdodávateľov Zhotoviteľa,  je  Zhotoviteľ povinný  zabezpečiť,  aby  boli  tieto

subjekty v uvedenom registri zapísané už pred vstupom do zmluvného vzt'ahu so Zhotoviteľom
a tento zápis trval minimálne počas trvania ich zmluvného vzťahu so Zhotoviterom, inak vzniká
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvng. pokuty vo výške 10 % z ceny diela vrátane DPH.

5.20    Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a/alebo montážny denni'k v súlade s ust. § 46d zákona č.
50/1976 Zb. Stavebný zákon v zneni' neskorších predpisov v znenĺ jeho vykonávacích predpisov.
Zhotovíteľ je povinný viesť stavebný/montážny denník odo dňa prevzatia miesta realizácie diela.
Vedenie   stavebného/montážneho   denníka   sa   končí   dňom   odovzdania   a prevzatia   diela.
Stavebný/montážny denni'k uchová Zhotoviteľ najmeng do uplynutia lehoty na uplatnenie práv
zo  zodpovednosti  za  vady  diela/záruky,  podľa  toho,  čo uplynie  neskôr.  Denné  záznamy  do
stavebného/montážneho   denni'ka   zapisuje   oprávnený   pracovnĺk   Zhotovĺteľa   a zástupca
Objednávateľa.    Zodpovedný    zástupca    Zhotoviteľa    je    povinný    predložiť    zástupcovi
Objednávateľa  denný  zámam  najneskôr  nasledujúci  deň  na  podpis,  ak  sa  Zmluvné  strany
nedohodnú inak. Zástupca Objednávateľa v stavebnom/montážnom denniku vyznačí svoj súhlas

prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Zápisy
do stavebného/montážneho denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávat' ďalej iba osoby na to
určené osobitným poverením Zmluvných strán a orgánmi štátnej správy. Objednávateľ má právo
kedykoľvek nahliadať do stavebného/montážneho denníka a robiť doň zápisy.
Minimálnym obsahom stavebného/montážneho denníka bude:

a/ dátum,
b/ počasie'

ď počet pri'tomných zamestnancov Zhotoviteľa,
d/ popis prác,
e/ mimoriadne udalosti,

f/ oznámenie o prácach, ktoré majú byt' ďalším postupom zakryté s výzvou na ich kontrolu,

g/ oznámenie o odstránení nedostatkov zistených Objednávateľom,
h/ oznámenie o stavebnej pripravenosti diela na prevzatie, ak sa Zmluvné strany nedohodli na

osobitng písomnej výzve.

5.21    Zápisy v stavebnom/montážnom denniku nie sú spôsobilé zmeniť obsaLh Zmluvou dojednaných

práv a povinností Zmluvných strán. Zmluvné strany však majú právo navrhnút` a odsúhlasit`
cestou stavebného (montážneho) denni'ka zmeny, ktoré umožnia urýchlit' montáž, resp. skrátit'
termĺn ukončenia diela.

5.22    V  prípade,  že  zhotoviter  v  priebehu  21  dnĺ  vadu  neodstráni,  alebo  ak  obratom  neodstráni
havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo

vadu odstránit' pomocou íného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ
a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá
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a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na osobitne zriadený samostatný
účet   objednávateľa   (bezúročne)   zriadený   v   Prima   banke   Slovensko,    a.s.   ,    č.    účtu:
SK04 5600 0000 0018 0570 7008,  za  účelom  prijímania  finančných  zábezpek,  ak  si  zhotoviteľ

vyberie túto možnost., resp.
b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnj zábezpeky bankovú záruku v zmysle
bodu 5.24. tohto článku Zmluvy; tak z tejto poskytnutej bankovej záruky.

5.23    Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že zhotoviteľ je  v  lehote 5  dní  odo  dňa  účinnosti  tejto  Zmluvy

povinný  zložiť  finančnú  zábezpeku  na  vyššie  uvedený  účet  objednávatel'a  s  uvedením
variabi]ného symbolu - čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania prĺslušnej sumy
na účet objednávateľa), a to vo výške 5.000,- € , pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom

poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela
objednávateľom  (podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prĺpadných
akýchkorvek vád, chýb, pri'padne nedorobkov díela (ďalej v texte aj ako ,,vady diela``), ako aj na
úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom

pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:
-            písomné  uplatnenie  nákladov  na  odstránenie  vád  objednávaterom  v  prípade,  že

zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenj v tomto článku,
-            doklad  o  odoslaní  písomného  uplatnenia  nákladov  z  vád  diela -t.j.  podací  lístok

potvrdený  poštou  o  odoslani'  zásielky  objednávateľom  na  adresu  sídla/miesta  podnikania
zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy;
~            ak  vadu  odstránila  objednávateľovi  tretia  osoba,  faktúry  vystavené  tret'ou  osobou

objednávateľovi
-            písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy

re§p. inej sankcie.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút,
náhrady  prípadných  vzniknutých  škôd,  ako  aj  škôd  voči  tretím  osobám,  resp.  aj  na  úhradu
zmluvných  pokút  v  súvislosti  s  nedodržani'm  stanovených  temínov  zo  strany  zhotovitel.a,

prĺpadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v
zmysle tgto Zmluvy.
Zmluvné sti.any sa dohodli, že v prípade,  ak zhotoviter nezloží finančnú zábezpeku v lehote
uvedenej v tomto bode, objednávater neodovzdá zhotoviterovi stavenisko v lehote dohodnutej v
tejto Zmluve a zároveň má objednávatel' právo /možnosť/ od  tejto Zmluvy v plnom  rozsahu
odstúpiť, ako aj právo /možnost'/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnost' takto objednávateľom

požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.
Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený

v záhlaví tgto zmluvy,  po uplynutí  dohodnutej záručnej  doby,  avšak výlučne až na  základe

písomnej výzvy zhotovíteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou
a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich
z tg.to Zmluvy.

5.24    Finančnú   zábezpeku   v   zmysle   odseku   5.23   tohto   clánku   Zmluvy   je   možné   nahradiť
neodvolateľnou bankovou zárukou /písomným vyhlásením banky v záručnj listine/ v zmysle
ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka; pričom ustanovenia odseku 5.23. tohto článku Zmluvy
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sapoužijúnabankovúzárukuprimerane.Zhotoviteľjeoprávnenýnaúčelynahraderiafinančnej
zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávatera voči zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadit'
bankovú  zániku    /doručiť pi'somné  vyhláserie banky -  záručnú  listinu/  vo  výške  finančnej
zábezpeky, ktorú nahrádza, a ktorá bude vyhovovat. nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj
ako  ,,Banková  zánika``).  Z  Bankovej  záruky  musí  vyplývat.  záväzok  banky,  ktorá  vystavila
Bankovú záruku, že na prvé pĺsomné požiadanie / výzvu/ objednávatera, ako veriteľa, uvoľni' v

prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví t9to zmluvy, akúkorvek čiastku,
ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do

výšky Bankovej záruky. Banková záruka mu§í byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ počas celej
doby  trvania  tejto Zmluvy  a  na  dobu  60  mesiacov odo  dňa  prevzatia  diela  objednávateľom

(podpísania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na
akúkorvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou

(vrátane  čiastok  splatných  z  dôvodu  porušenia  resp.  nedodržania  tejto  Zmluvy  zo  strany
zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne
infomuje.

Článok vl.
Cem a odovzdanie predmetu plnenia

6.1      Cena za kompletné plnenie podľa tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Cena sa poskytne jednorazovo a Zhotoviteľovi
na  ňu  vzniká  nárok  až  po  po§kytnutĺ  riadneho  a včasného  plnenia,  na  základe  obojstranne

podpísaného   odovzdávacieho   protokolu,   v ktorom   nebudú   žiadne   výhrady   voči   kvalite
zhotoveného  diela,  resp.  po odstránenĺ všetkých vád a nedorobkov uvedenýd` v preberacom

protokole (za predpokladu,  že sa Objednávateľ rozhodne dielo prevziať napriek výskytu vád
a nedorobkov nebrániacim jeho užívaniu).  Zmluvné strany sa dohodli na tom,  že Zhotoviteľ
nemá nárok požadovat' po Objednávateľovi žiadnu zálohu či preddavok, čo Zhotoviteľ bei.ie na
vedomie a nemá proti tomu žiadne výhrady či námietky.

6.2      Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá zmluvná cena za plnenie predmetu tejto zmluvy vo
výške 192.182,48 € bez DPH za vykonanie celého diela v zmysle cenovej  ponuky Zhotoviteľa

podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy (cenová ponuka Zhotovitel'a). Táto cena je konečná (maximálna)
a  nemôže byť Zhotoviteľom  v žiadnom  prípade prekročená.  V tejto  cene sú  zahmuté  všetky
činnosti  a náklady  Zhotoviteľa  spojené  s poskytnutými  plneniami  Objednávateľovi  vrátane
odskúšania    lanovky,    vypracovania    odovzdávacieho    protokolu    § podrobným    opisom
vykonaného diela a všetkých nákladov Zhotoviteľa na činnosti podľa tejto Zmluvy, aj keď neboli
zahmuté v cenovej ponuke.

6.3      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že konečná cena dohodnutá podl.a tgto zmluvy (ustanovenie
bodu 6.2) je cena bez príslušng dane z pridang hodnoty.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom, prostrednĺctvom finančného ústavu
Objednávateľa,   na   základe   faktúry   Zhotoviteľa,   ktorá   musí   obsahovať   všetky   zákonom

predpísané  náležitosti  a správne,  presné  a pravdivé  údaje.  Faktúra  bude  okrem  náležitostí
vyžadovaných právnymi predpismi obsahovat' aj kópíu odovzdávacieho protokolu podpísaného
zo strany Objednávateľa, resp. ním poverenou osobou, a to po odsúhlasení jeho znenia a obsahu
zo   strany   Objednávateľa,   pričom   vprotokole   nemôžu   byt'   uvedené   žiadne   výhrady
Objednávateľa   ku   kvalite   diela.   Prevzatie,   resp.   doručenie   faktúry   Objednávaterovi   sa
nepovažuje za prevzatie plnenia poskytovaného Zhotoviteľom. Úhrada faktúry alebo jej časti sa
nepovažuje za potvrdenie bezvadnosti plnenia poskytnutého Zhotoviteľom alebo za prevzatie
diela.  Odovzdávací  protokol,  ktorý  nebol  odsúhlasený  Objednávateľom,  nie  je  spôsobilým

podkladom pre fakturáciu.

Faktúra musi' obsahovať všetky uvedené náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH
v  znenĺ  neskorších  predpisov  a prílohu  v podobe  riadne  Objednávateľom  odsúhlaseného
a podpísaného  odovzdávacieho  protokolu.  Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  vrátit.  faktúru
Zhotoviteľovi na  doplnenie alebo na  prepracovanie spolu  s uvedenĺm chýbajúcich náležitostĺ
alebo nesprávnych údajov. Lehota splatnosti faktúry vrátenej Zhotovitel'ovi na opravu a/alebo
nesprávne, neúplne či nepresne vystavenej, bez ohľadu na to, či bola Zhotoviteľovi vrátená na
opravu, začne plynúť až odo dňa doručenia správnq, riadnej, úplnej a presnq fáktúry.

IÁ!hota splatnosti fáktúr sa dojednáva na 30 dní od jej riadneho a preukázateľného doručenia
Objednávateľovi.  Peňažný  záväzok  Objednávateľa  vyplývajúci  zo  Zmluvy  je  splnený  dňom
odpísania prĺslušnj  sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa.  Zhotoviter vyhlasuje,  že
banko`ý  účet  uvedený  v záhlavĺ  tejto  Zmluvy je jeho  vlastným  bankovým  účtom.  Zároveň
vyhlasuje, že pokiaľ dôjde k zmene platobných údajov na jeho strane, oznámi túto skutočnosť

písomne Objednávateľovi vopred s tým, že i naďalej platí, že musí ísť o j.eho vlastný banko`ý
účet. Objednávateľ je oprávnený odoprieť úhradu ak Zhotoviteľ bude požadovať zaplatenie na
banko`ý účet, o ktorom existuje pochybnost., či je jeho majiteľom Zhotoviteľ.

V pripade, že Zhotoviteľ je v omeškaní s plneni'm si svojich povinnostĺ v zmysle tejto Zmluvy,

predlžuje sa splatnosť faktúr o počet dní takéhoto omeškania. Úhrada fáktúry Objednávateľom
však  neznamená,  že  Zhotoviteľ  nie  je  v omeškaní  § plnenĺm  si  svojich  povinností  v zmysle

Zmluvy.

Zhotoviter je  povinný  odovzdat'  Objednávateľovi  dielo  bez  akýchkoľvek  vád  a nedorobkov.
Zhotoviteľ   je   povinný   spolu   sdielom   odovzdať   Objednávateľovi   aj   všetku   technickú

dokumentáciu týkajúcu sa diela (najmä výkresy, návody k použitiu, zoznam náluadných dielov,
atesty,  certifikáty,  doklady o skúškach  a iné).  Uvedené nemá  vplyv na  právo Objednávateľa

prevziat'  díelo  aj  v prípade  výskytu  vád  a nedorobkov nebrániacich užívaniu  diela.  V takom
prípade sa povinnost' Zhotoviteľa vykonať dielo považuje za splnenú až dňom odstránenia vád
a nedorobkov uvedených v preberacom  protokole,  pričom  ich odstránenie musí byt' pí§omne

potvrdené Objednávateľom. Protokol o odovzdaní a prev2atí diela  musí obsahovat. najmä tieto
údaje:
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- základné údaje o diele,
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
- súpis zistených vád a nedorobkov,
- lehoty na odstráneníe vád a nedorobkov,
- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,
- podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,
- dĺžku trvania záručnej lehoty,
- termín zaškolenia poverených osôb Objednávatel'a, ak je potrebné,

• termín, do ktorého je Zhotovíteľ povinný vypratat' miesto p]nenia (stavenisko).

6.9       Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaLných

príslušnými právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné
náklady.  Piotokoly o výsledku  skúšok,  ako aj  všetky doklady  potrebné k riadnemu  užívaniu
diela pripraví Zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela.

Článok vll.
Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k dielu

7.1      Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri poskytovaní plneria objednávatel.ovi a/alebo
tretím osobám, a to v celom rozsahu. Tejto zodpovednosti sa nemôže Zhotoviteľ nijako zbaviť.
Zhotoviteľ zároveň zodpovedá aj za škodu na vecíach, spôsobenú ich stratou, zničením alebo

poškodem'm, ktoré prevzal od Objednávateľa za účelom plnenia tejto Zmluvy. Nebezpečenstvo
škody  na  diele  prechádza  na  Objednávateľa  až  momentom  protokolámeho  prevzatia  diela
Objednávateľom.  Pokiaľ  ide  ojednotlivé  zabudovávané  prvky,   Objednávateľ  sa  stáva  ich
majiteľom keď sa zabudovávaním stávajú súčasťou diela, najneskôr však momentom odovzdania
Objednávateľovi.

7.2      Nahrádza sa celá spôsobená ujma v peniazoch.

Článok vlll.
Doba trvania zmluvy, odstúpenie od zmluvy a sankcíe

8.1      Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od nadobudnutia jej účinnosti až do uplynutia
záručng  doby  diela.  Zhotoviteľ  je  povinný  zrealizovať  dielo  od  1.09.2022  a najneskôr  do
30.11.2022.   Zmluvné  strany  sa   môžu   dohodnút'  na  predčasnom   ukončení   tejto  Zmluvy
v písomnej forme aj pred dátumom uvedeným v prvej vete tohto odseku.

8.2      0bjednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov, ako aj z dôvodov
uvedených v tejto Zmluve,  a to písomne formou doponičenej  zásielky zaslanej Zhotoviterovi
kedykol'vek po tom, čo sa o dôvode na odstúpenie dozvedel.

8.3      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že právo odstúpit' od zmluvy vzniká objednávateľovi okrem
zákonných dôvodov aj v na§ledovných pn'padoch:
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-nepravdivost'   a/alebo   neúplnosť   vyhlásení   Zhotoviteľa   a/alebo porušenie   povinností

Zhotoviteľa podra tejto Zmluvy,
-   nekvalitné poskytovanie alebo poskytnutie plnenia zo strany Zhotoviteľa,
-   omeškarie  s poskytnutím  plnenia  zo  strany Zhotoviteľa,  vrátane nedodržania  konečného

termínu zhotovenia diela a/alebo akéhokoľvek čiastkového termínu podľa tejto Zmluvy alebo
odsúhlaseného harmonogramu,

-   nadobudne právoplatnosť rozhodnutie, ktorým súd uzná Zhotoviteľa alebo jeho štatutárny

orgán za vinného z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s jeho činnosťou,
-   Zhotoviteľ stratil oprávnenie na vykonávanie činností podľa tq.to Zmluvy,
-   podani'm  návrhu  na  vyhlásenie  konkurzu  na  majetok  Zhotoviteľa  alebo  vypracovania

reštrukturalizačného  posudku  alebo  vstupom  Zhotovitel'a  do  likvidácie  alebo  výmazom
Zhotoviteľa z Obchodného registra alebo v prípade jeho zlúčenia s iným subjektom,

-   Zhotoviteľ poverĺ zhotovenĺm diela alebo jeho časti tretiu osobu bez súhlasu Objednávateľa,

-   v ďalšídi prípadoch ustanovených touto Zmluvou, v prípade podstatného porušenia tejto

Zmluvy.

8.4      Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  každá  povinnosť Zhotovitera  podľa  tgto  Zmluvy je

podstatná.

8.5      0dstúpenĺm od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle objednávateľa odstúpit' od zmluvy je
doručený  Zhotoviteľovi,  pokiaľ  Objednávater neurčí  inak.  Odstúpením  od  zmluvy  zanikajú
všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s účinkami cx ncť7ic okrem práva na náhradu škody,
na zaplatenie zmluvnej pokuty a práv a povinností,  ktoré podľa zákona alebo  ich charakteru
majú trvať aj skončenĺ platnosti a účinnosti tejto Zmluvy (napr. zákaz postúpit' pohľadávky tretej
osobe a pod.).

8.6      V prípade,  že  táto  Zmluva  zanikne  odstúpením  zo  strany  Objednávateľa,  je  Objednávateľ
oprávnený plnenie, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zabezpečíť prostredm'ctvom tretg osoby
na náklady Zhotovitel'a. V prípade, že takto vzniknuté náklady budú vyššie ako tie, ktoré by bol
Objednávateľ povinný uhradíť Zhotoviteľovi na podklade tq.to ZmJuvy; takto vzniknutý rozdiel
vnákladoch   sa   považuje   za   škodu,   ktorej   vzrik   zavinil   Zhotoviteľ   aktorú   je   povinný
Objednávaterovi uhradit.. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak dôjde k odstúpeniu od tejto
Zmluvy  pred   tým,   ako  bude  vykonaná   skúška   funkčnosti/obhliadka   diela,   Zhotoviteľovi
nevzniká právo na žiadne plnerie, nakoľko všetky náklady na činnosti do tohto času znáša sám
Zhotoviteľ vo vlastnej réžii.

8.7      V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, resp. v prípade predčasného
skončeria Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Objednávater povinný zaplatit' Zhotovitel.ovi len
cenu diela v rozsahu Objednávateľom prevzatých prác a dodávok materiálu a technológií bez

primeraného zisku. Zhotoviteľ je zároveň povinný v prípade, že k odstúpeniu došlo z dôvodov
na  strane  Zhotoviteľa,  zaplatit'  Objednávateľovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  5  %  z ceny  diela
vrátane   DPH.   Zhotoviteľ   zároveň   vráti   Objednávateľovi   preplatok   na   cene   diela   za
nespotrebované  dodávky  a práce,   a to  bezodkladne  na  výzvu   Objednávateľa.  Zároveň  je
Zhotoviteľ povinný nahradit' Objednávateľovi škodu a preukázatel.né zvýšené náklady, ktoré mu

vzniknú  predĺžením  lehoty  realizácie  diela,  spôsobené  jeho  odstúpením  od  Zmluvy,  resp.



odobratím časti výkonov a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi, resp. jeho
doterajšou činnost.ou a jj nevyhnutnou opravou.

8.8      V prípade omeškania s dohodnutým temínom na poskytnutie plnenia vzriká objednávateľovi
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania so
splnenĺm záväzku  Zhotoviteľa.  Zmluvné strany  sa  dohodli  pre prípad  porušenia povinnosti
Zhotoviteľa podra  bodu  5.11  tgto Zmluvy na  Zmluvnej  pokute  vo výške 5.000,- € za  každé

jednotlivé porušenie tejto povinnosti, a to aj opakovane.

8.9      V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu diela, ktorá vznikla počas realizácie diela
alebo vznikla počas trvania zámčnej doby, vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviterovi nárok na
zmluvnú  pokutu  vo  výške  200,-€  za  každú  takúto  vadu  aza  každý  deň  omeškania  sjj
odstránenĺm.   Zároveň   je   Objednávater   oprávnený   takúto   vadu   odstránit`   sám   alebo

prostredníctvom  tretej  osoby  na  náklady  Zhotoviteľa,  a to  vrátane  koordinačnq  prirážky  vo
výške 20 % z takto vynaložených nákladov s DPH.

8.10    Za každé jednotlivé zistenie prĺtomnosti alkoholu a/alebo omamných a/alebo psychotropných
látok u zamestnanca alebo zmluvného partnera Zhotoviteľa zaplati' Zhotoviteľ Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- €. Odmietnutie podrobit. sa vykonaniu skúšky na alkohol, resp.

vyššie uvedené látky, má rovnaké dôsledky ako zistenie ich požitia.

8.11     Za  porušenie  iných  povinnosti'  Zhotoviteľa,  na  ktoré  sa  nevzťahuje  zmluvná  pokuta  podľa

predchádzajúcich ustanovení tq.to Zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške
500,- €,  a to  za  každé jednotlivé  porušenie Zmluvy,  a to  aj  opakovane.  To  neplatí  v pri'pade

porušenĺ predpisov na úseku BOZP alebo požiamej ochrany zo §trany Zhotovíteľa podra tejto
Zmluvy,  kedy má  Objednávatel' právo na zmluvnú  pokutu vo výške  1.500,- €,  a to  2a každé

jednotlivé porušenie predpisov BOZP alebo požiamq. ochrany opakovane.

8.12     Zaplatením  zmluvnej  pokuty  nie je  dotknuté  právo  Objednávateľa  na  náhradu  škody,  a to
v celom  rozsahu,  t.j.  aj  vo  výške  presahujúcej  výšku  zmluvnej  pokuty.  Zaplaten]'m  zmluvnej

pokuty   nezaniká   povinnosť,   ktorej   splnenie   je   zabezpečené   zmluvnou   pokutou,   pokiaľ
Objednávateľ písomne nevyhlási, že na splnení povinnosti ďalq netrvá.

8.13    V pn'pade omeškania Objednávateľa so zaplatením riadne vyhotovenej a doručenej faktúry po
dobe jej  splatnosti  zaplatí  Objednávateľ Zhotovitel'ovi  úroky  z  omeškania  v zákonnej  výšlQ

podra  predpisov Občianskeho  práva,  ak  Objednávatel. predmetnú  faktúru  neuhradí  ani  na
pĺsomnú  výzvu  po  uplynutí  dodatočnej  primeranej  lehoty  v trvaní  najmenej  štrnást`  (14)
pracovných dní, ktonl mu je Zhotoviteľ povinný poskytnút..

Článok m
Domčovanie

9.1       Písomnosti    podľa    tejto   Zmluvy    sa    doručujú    druhej    zmluvnej    strane    osobne    alebo

prostrednĺctvom  doporučenej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v tejto  Zmluve,  ak  táto  Zmluva
neurčuje  inak.  Zhotoviteľ je  povinný  každú  zmenu  adresy  či  ostatných  kontaktných  údajov
uvedených  v hlavičke  tejto  Zmluvy  písomne  ohlásiť  Objednávateľovi.  V prípade,  že  takúto
zmenu  neohlási,  nie  je  Objednávateľ  povinný  preverovať  aktuálnu  adresu  na  doručovanie



písomnosti'  Zhotoviteľovi  a doručovanie  bude  prebiehať  na  adresu  uvedenú  v záhlaví  tejto
Zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú v deň, keď ju dotknutá zmluvná strana prevzala aJebo
odmietla prevzíat'. V prípade, že druhá zm]uvné strana zásielku nepreberie, považuje sa zásielka
za doručenú v tretí deň po jj odoslaní, keď sa z akéhokol`vek dôvodu vrátila ako neprevzatá,
okrem prípadu odmietnutia prevzatia zásielky, keď sa považuje za doručenú dňom odmietnutia
zásielku   prevziať.   V pn'pade   domčovania   prostredníctvom   kuriérskq.   služby   sa   zásielka

považuje za doručenú dňom jg prevzatia dmhou zmluvnou stranou alebo dňom, keď ju druhá
zmluvná strana odmietLa prevziať.

Článok x.
Záverečné ustanovenia

10.1    Táto  Zmluva  nadobúda  platnost'  a zaväzuje  zmluvné  strany  odo  dňa,  v ktorom  ju  podpíšu
oprávnenĺ zástupcovia oboch zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten istý
deň oboma jej zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jej platnosti sa bude

pokladat.    deň,    vktorom    druhá    zmluvná    strana    podpíše    Zmluvu    ne§kôr.    Zmluva
nadobúda účinnost'   dňom   nasledujúcim   po   dni   jej   zverejnenia   na   intemetovej   stránke
Objednávateľa  v súlade  s  ustanovením  §  47a  Občianskeho  zákonníka.  Zhotoviteľ  berie  na
vedomie,  že na nadobudnutie účínnosti Zmluvy sa vyžaduje jg  zverejnenie prostredníctvom
intemetovej stránky Objednávateľa, s čím súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady.

102    Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, ak §a podstatne zmenia podmienky, ktorých splnenie

považujú  za  podstatné,  zosúJadia  Zmluvu  s aktuálnym  stavom,  vo  forme  jej  písomných
dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. To, že podstatná zmena nastala a v čom spočíva

je  povinná  preukazovať  strana,  ktorá  zmenu   navrhuje.   Na  zmenu   Zmluvy  podľa  tohto
ustanovenia nemá navrhujúca strana právny nárok.

10.3    Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účínné alebo neskôr stratia účinnosť,
nie  je  tým  dotknutá  platnosť  ostatných  ustanovení.  Namiesto  neúčinných  ustanovení  a  na
vyplnenie medzier sa použije úprava, l(torá pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu  a účelu Zmluvy,  pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto otázku  brali  do
úvahy.

10.4    Táto Zmluva sa v prípadoch neupravených v nej riadi ustanoveniami Obchodného zákonni'ka.
Toto ustanovenie sa považuje zároveň aj za dohodu o volbe práva (slovenské právo) a právneho
režimu (slovenský právny poriadok).

10.5    Návrh na uzavretie tejto Zmluvy bol zmluvn]h stranám predložený tak, aby mali dostatok času
sa  s ním  zrozumiteľne  a jednoznačne  oboznámiť  pred  jq.  podpisom.  Ohľadom  vysvetlenia
textácie,  použitých  pojmov  či  ich  významu  nevznáša  žiadna  zo  zmluvnýdi  strán  na  druhú
zmluvnú stranu tejto Zmluvy žiadne požiadavky a otázky a vyhlasuje, že v tejto súvislosti nemá
žiadne pochybnosti o zmysle všetkých ustanoveni' tejto Zmluvy.

10.6    Každé ustanovenie tejto Zmluvy je potrebné vykladat' v súlade sjej účelom, pričom sa vezme
náležitý zreter na všetky okolnosti súvisiace s ňou, vrátane správaria zmluvných strán. Výklad
tgto Zmluvy nesmie protirečiť tomu, čo je v jej slovách a vetách jasné a nepochybné. Žiadna zo
zmluvných strán sa  však nesmie dovolávat' slov a viet tgto Zmluvy proti jej účelu a zmyslu.
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Zároveň  každý  bod  tqto  Zmluvy  je  potrebné  vykladat'  v súlade  s právom,  najmä  v súlade
s právnymi  predpismi.  Pri  pochybnostiach  o obsahu  právnych  vzťahov  medzi  zmluvnými
stranami,  ktoré  sa  spravujú  touto  Zmluvou,  sa  použije  výklad,  ktorý  je  pre  Objednávatel'a

PriaLznivejší.

10.7    Pokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že pri rokovaní o uzavreti' tejto Zmluvy zmluvné
strany konali starostlivo a s potrebnými znalost'ami, a že mohli pri svojom rozhodovaní v dobrej
viere  rozumne  predpokladat',  že  konajú  informovane  a v obhájiteľnom  záujme,  pričom  sa
zároveň predpokladá, že každá zmluvná strana má rozumové schopnosti na úrovni priememe
spôsobilq  osoby  schopnej  vnímat'  a posúdit.  účel  tq.to  Zmluvy,  ako  i jazykové  vyjadrenie
ustanovení obsiahnutých v tq.to Zmluve.

10.8    Pre  pri'pad  pochybností  o platnosti  tejto  Zmluvy  treba  túto  pochybnost'  vykladať  na  ťarchu
strany,   ktorá   sa   neplatnosti   dovoláva   ana   prospech   druhej   strany,   t.j.   podľa   zásady
v pochybnostiach v prospech (i.n d#bí.o fJro reo).

10.9    Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len m časť t9to Zmluvy, je neplatnou len táto čast',  pokial'
z povahy tejto Zmluvy  alebo zjej  obsahu  alebo  z okolností,  za  ktorých  došlo  kjej  u2avretiu,
nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto Zmluvy. Zmluvné strany
týmto deklarujú svoj záujem na zachovaní platnosti tejto Zmluvy v čo možno najširšom rozsahu,
to  2namená,  že  za  situácie  opísanej  v prvej  vete  sa  predpokladá,  že  neplatné  ustanovenie je
oddeliteľné od zvyšku Zmluvy.

10.10  Zmluvné strany vyhlasujú, že pri rokovaní o uzavretí tejto Zmluvy mali možnosť riadne a včas

požíadat. o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva /
pomoci (ďalšie služby), potrebné pre uplatňovanie alebo bránenie ich práva dotknutého touto
Zmluvou.

10.11  Zmluvné strany  vyhlasujú,  že  maLjú  spôsobilosť na  právne  úkony,  a že  nekonajú  v duševnej

poruche, ktorá ich robí na tento právny úkon nespôsobilými. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú,
že pri uzavieraní tejto Zmluvy nikto, najmä nie druhá strana, nezneužila ich tieseň, neskúsenosť,
rozumovú   vyspelosť,   rozrušenie,   dôverčivost',   ľahkomyseľnost',   finančnú   závislost'   alebo

neschopnost' plniť si záväzky (akékol'vek), a to najmä s ohľadom na to, že pred uzavretím tejto
Zmluvy mali možnost' riadne a včas požiadať o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne
služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby), podľa vlastnej úvahy.

10.12  Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený  bez  predchádzajúceho

písomného súhlasu Objednávateľa (s overeným podpi§om štatutámeho orgánu Objednávateľa)
postúpiť  či  previesť na  tretiu  osobu  akékol.vek  práva alebo  povinnosti,  ktoré  mu  vznikli  na
základe  alebo  v súvislosti  s touto  Zmluvou.  Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený  započítať  spomé

pohľadávky vyplývajúce z tgto Zmluvy alebo z iného právneho titulu bez predchád2ajúceho
písomného súhlasu Objednávatera. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na trvanie a účinnost. tejto
Zmluvy či charakter nárokov, ktoré sú voči Objednávatel'ovi zo strany Zhotoviteľa uplatňované

(pretrvá aj po prĺpadnom zrušení Zmluvy; odstúpeni' od Zmluvy a pod.).



10.13  Zmlu`mé strany sa dohodli,  že na zmluvný vzťah medzi  opjednávateľom a                    om sa
neaplikujú žiadne zmlu`mé podmienky Zhotovitelá alebo dokumenty obdobného charakten+
a to v žiadnom rozsahu.

10.14  Zmluvná strana  berie na  vedomie,  že  v  súvislosti  so  spracúvanĺm  osobných  údajov  a/alebo
osobných    údqjov    členov    štatutámeho    orgámL    spoločníkov/akcionárov,    zamestnancov
a poverených osôb dnihj zmlu`m€j strany je viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s čl. 90
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údqjov a o voľnom pohybe takýchto údqjov, ktorým sa zrušuje
smemica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalg len „Nariadenie| a ust. § 79
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnmí riektorých zákonov
v znení neskoršĺch predpisov (ďalej  len „Zákont. Zachovávať mlčanlivosť podra tohto bodu
Zmluvy sú povinní aj jej zamestnanci, jej štatutámi zástupcovia, členovia jq štatutámeho orgánu,
kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichádzqjú akýmkoľvek spôsobom do kontaktu
s osobnými údajmi. Povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy naďalej twá aj po zániku Zmluvy bez
obmedzenia, čo zmluvná strana berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Zmluvná
strana  sa  zaväzuje  vopred  poučiť  všetky  osoby  podľa  tohto  bodu  Zmluvy  o povinnosti
zachovávať mlčanlivosť, a to Ď po zániku ich právneho vzťahu  k zmluvnqj strane, a o rizikách
a nárokoch spqjených s porušenĺm tejto povinnosti.

10.15  Zmluvná strana berie na vedomie, že dmhá zmlu`má strana spracúva jj osobné údqje, osobné
údqje   členov   jg   štatutárneho   orgánu   štatutámych   zástupcov,   kontaktných   osôb   a   jej
zarnestnaLncov v nevyhnutnom rozsahu na účel  plnenia podľa  tjto Zmluvy.  Zmluvná strana
zároveň vyhlasuje, že osopy podlá prvej vety tohto bodu boli poučené o idi právach v oblasti
ochrany osobných údajov a povinnosti zachovávať mlčanlivosť, čo potvrdzuje svpjím podpisom.

10.16  Zmluvné  strany  vyhlasujú,   že  sú  oboznámené  s Nariadením,   Zákonom  ako  g-ostatnými

právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údqjov, čo potvrdzujú svojím podpisom.

10.17  Zmlu`mé strany vyhlasujú, že prijali náležité organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie
očhrany osobných údqjov, a to najmä pred ich zneužitím, zničením alebo stratou akýmkoľvek
spôsobom

10.18  Každá zo zmluvných strán vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkoiL že
nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tqjto Zmluvy obsahujú jej slobodnú, vážnu,  určitú
a zrozumiteľhú vôľu, prqjavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

10.19  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozome prečítali, jqj obsahu porozumeli a
na znak ich súhlasu so všetkými jqj ustanoveriami  ju podpisujú.

10.20  Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch @) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po

jednom (1) vyhotovení.

NeoddeliteľnÝmi i)ríloham i teióo zmluvv sú:
Príloha č.1:        Nákres miesta realizácie äiela
"loha č. 2:        Nacenený výkaz výmer, (cenová ponuka uchádzača)
Priloha č. 3:        Potvrdenia,  doklady  a  zoznamy  preukazujúce  odbomú  spôsobilosť  a personálne,

technické a materiálne zabezpečenie Zhotoviteľa (podľa bodu 2.2 zmluvy)
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Priloha C. 5: 	Potvrdenie o uzavretom poisteni 
Priloha C. 6: 	Vpis z registra partnerov verejneho sektora 

Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprospeAnkch 
zast: JUDr. Daniel Hulin, poverenj,  riadenim podniku 

EICO podriik VPS 
Hakim 20, 832 90 Bratislava 

ICO: 00491870 Die: 2020887022 
DPH: SK2020887022 

	  dna 2C.7.Z41 
odtlaCok peCiatky a podpis 

I PRBUILDINGsplit Pri trail 15/A, 821 06 Bratislava 	j.  

ICO: 36704881 It DPH: SK202229W 
-3- 

   dna Z64 2.0Z2 
dtlaCok peCiatky a podpis 

Zmluvna strana: 
PR BUILDING spol. s r.o. 
zast: Ing. Jozef Hovan 



REKAPITULACIA STAVBY 
Kod: 	 20200703 
Stavba: 	REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DFtAHY KAMAK-2ELEZNA STUDNIoKA 

JKSO: 
	

KS: 
Miesto: 
	

Bratislava 
	

Datum: 	17.5.2022 

Obiednavater: 	 ICO: 

IC DPH: 

Zhotoviter: 	PR BUILDING spol. s ro„ Pri trail 15/a, 821 06 Bratislava 	 ICO: 

IC DPH: 

Prolektant: 	 ICO: 

AP-Projekt spol. s r.o. 	 16 DPI-I: 

Spracovater: 	 ICO: 

Ing. Peter Mateab 	 IC DPH: 

Poznamka: 
K sprbvnemu naceneniu vykazu vymer je potrebne nabtudovanie PD a obhliadka stavby. Nacenir je potrebne jestvujnci vjfkaz vymer podra 
pokynov tendroveho zadavatera, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviest pod diaru. 
VYkaz vymer vyberom 	prilo2enymi vYpodtami ma pornecr a urYchlir dodavaterovi sprevne nacenir vtetky prace podra PD ku 
kompletnej realizacii, skolaudovani a ulivaternosti stavebneho diela. 
Prace a dodavky obsiahnute v projektovej dokumentacii a neobsiahnute vo vYkaze vYmer je dodavater povinny poloikovo roz§peciflkovar a 
nacenir pod diaru, mimo ponukoveho rozpottu pre objektivne rozhodovanie. 
Zmeny, opravy W a nAvrhy na mane zniienie stavebnYch nakladov dodavater naceni rovnako pod diaru a pill& k ponukovemu rozpottu. 
Vymeny materialov je potrebne prekonzultovar $ archltektom a investorom. Pri materialoch uvedenYch vbeobecne dodavater pecifikuje 
konkretny uva2ovanY druh. 
V8ETKY NA STAVBU DODAVANE POLO2KY (VYROBKY) SO VOITANE MONTA2E A NEVYHNUTNEHO MONTA2EHO MATERIALU I 

Cana bez DPH 	 192 182,48 

Sadzba dane Zaklad dane Vybka dane 
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00 

znaena 20,00% 192 182,48 38 436,60 

Icena s DPH 	 v 	EUR 	 230 618,98 

Projektant 	 Spracovater 

Datum a podpis: 
	

Pediatka 
	

Datum a podpis: 	 Pediatka 

Objednavatet 
	

Zhotoviter 

PR OUILDINGeoci.or.a. 
Prl tad f5/A. 121 01 trutiglara 
itct X701111 OP4:11(2021211103 

4 

Datum a podpis: 	 Pediatka 	 Datum a pot., Pediatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:                                         20200703

Stavba:                            REKONŠ"UKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRÁHY KAMzĺKržELEZNÁ STUDNlčKA

Miosto:                                Bratlslava                                                                                           Dátu"

Objednávater:                                                                                                                                               Projektant:
Zhotoviter:                               PR BUILDING 6pol. 8 r.o.,  Pri trati  l5/a,  82106 Bratislava        Spracovateľ:

17.05.2022

AP-Projekt spol. s r.o.
lng.  Poteľ Mateáš

Cona bez DPH [EUR]          Com s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov

SO01                Homá ôqrijc®
iET                 i mpa

R®konšlnikcl® str®chy a súvlslac®| ocerov®|
konštmkcl®
BP - rekončtnikcla str®chy
El®kliolnštaléclo

4ET                    4 ®úpa
ET04N                Rokon§rukcla fasády

ET4B
BP - rekonsrukcla degmdovaných botónových
konštmkcll

5ET                e dpa
ET05N

ET6B

ET05E
5ETVZT

Rekonstriikcla vnútoľnýcli prlostorov r®Štaurácl® a
Óechnlckého zéz®mla
BP -r®končrukcla vnútomých prlostorov na 1.PP -
technlckého záz®mla a r®8taurácl®

El®ktľolii5qláclo

Vzduchotochnlka

192182,48

192182,48
124 627,49

103 037,91

15135.99

6 453,59
46 438.20
42 727,00

3 711,20

21116,79

15 062.09

1  796,50

733.50

3 524.70

230 540,68

230 540,68
149 474.69

123 645,49

18163,19

7 666,01

55 725,84
51  272,40

4 4§3,„
25  340.15

18 074,51

2155.80

880,20
4 229,64



KRYCi LIST ROZPOCTU 

Stavba: 
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA 
STUDNICKA 

Objekt: 
S001 - Horna stanica 

Cast': 
1ET - 1 etapa 

Uroven 3: 
ETO1N - Rekon§trukcia strechy a stivIsiacej ocerovej kon§trukcie 

JKSO: 	 KS: 
Miesto: 	 Bratislava 	 Datum: 

Obiednavater 	 ICO: 

IC DPH: 

Zhotovitel': 	PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava 

IC DPH: 

Projektant: 	 ICO: 

AP-Projekt spol. s r.o. 	 IC DPH: 

Spracovater 	 ICO: 

Ing. Peter Matea§ 	 IC DPH: 

Poznamka: 

17.05.2022 

Cena bez DPH 
	

103 037,91 

	

Zaklad dane 	 Sadzba dane 	Wtka dane 
DPH zakladna 
	

0,00 	 20,00% 	 0,00 

zni2ena 
	

103 037,91 	 20,00% 	20 607,58 

iCena s DPH 
	

v EUR 	 123 645,49 

Projektant 	 Spracovatel' 

Datum a podpis: 
	

Pediatka 
	

Datum a pod pis: 	 Petiatka 

Objednavater 
	

Zhotovitel' 

fl .Par, ISA 121 06 
0136704Ni IC MK Ikaowempo 

Datum a podpis: 	 Pediatka Peeiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOčTU

Stavba:
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE  LANOVEJ  DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČHA

Obiekt:
SO01  - Homá stanica

Casť:
1ET -1  etapa

Úľoveň  3:

ET01 N -R®konštrukcja strochy a súvisiac®j ocorov®j konštrukcio

Miesto:

Ol)jednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

Bratislava Dátum:                           17.05.2022

Projektant:
AP-Projekt spol. s
r.O.

PR BUILDING spol.  s r.o.,  Pri trati l5/a, 82106 Bratislava                         Spracovateľ:                lng.  Peter Mateáš

Cena celkom |EUR)

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodoľovné konšti.ukcie

9 - 08tatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

103 037,91

25123,72

21181,31

2 786,50

1155.91

PSV - Práce a dodávky PSV

712 -lzolácie Stľiech,  povlakové krytlny

52 148,39

12100,50

764 - Konštrukcie klampiaľske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

783 - Nátery

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž oceľových konštukcií

155,82

27 799,63

12 092,44

25 765,80

25 765,80



pLIB

ROZPOČET
Stavba:

REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ  DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Obĺekt:
SO01  -Homá staniffi

Casť:
1 ET - 1  etapa

Úľoveň  3:

ETOI N - Rokonštrukcia Stľochy a súvlsiacoj ocoľovoj konštrukcie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

pČ  Typ               Kód

Bratislava Dátum:                            17.05.2022

Projektant:
AP-Projekt spol.  s
r.O.

PF{ BUILDING spol. s r.o.,  Pri trati  l 5/a, 82106 Bľatislava                          Spľacovateľ;                 lng.  Peter Mateáš

MJ        Množstvo            J.cena {EUR]           Cena celkom [EUR]

Náklady z ľozpočtu

DHSV

D4

Práce a dodávky HSV

Vodoľovné konštľukcje

103 037,91

25123,72

21181,31

1 1( 411321314.S
Betón stropov~doskových a trámových ,  želez:ÔTvý-`t?TČ m3 37,525 123,10 4 619,:
20/25

2 K 41 1351107.S Debnenie stíopov doskových zhotovenietrsdičné m2 18,000 15,20 273,(

3 K 41 1351108.S Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 18,000 6,12 1  10,1

4 K 411362021.S
Výstuž stropov doskových, tľámových ,

t 8,338 1  940,30 16178,2vložkových,konzotových alebo balkónových , zo
zváraných sietĺ KARl

Presun hmôt HSV
hmôt pre biidovy (801,  803. 812), zvislá konštr.

z tehál, tvárnlc, z kovu

DPSV

D712

71231 1131.S

Práce a dodávky PSV

lzolácie sLfle€b~,._pgLVJej
Zhotovonio povlakovej
nástrekom hr. 2 mm

hydroľzolácď245610003200.S Násoekovó

1   155,91

1155,91

ikovékLDGinľ
iňfi79triôich PIOchých do  10®

m2 395,0001                                                          1,8,

ĺa Mast®rsosl M 689 kg 987,500 11,50

u povlakovej krytjny v objektoch t 1,074 27,28

D767
767422102

Konštrukcie do lnkové kovové

52  148.39

12100,50

27 799,63
Montáž opláštenia

611HLP

998767101

D783

Kompaktnéi doska FunderMax Exterior mpIJ
Pĺesun hmôt pre kovové stavebné doplnkové

m2 166,500 41,63

m2 183,150 113,40

t 2,325 42.59

6 931,40

20 769,21

12 092,44

Práce a dodávky M

D      43-M Montáž oceľových konštrukcil                                                                                                                                                 25 765,8o

18 K 43082 1 1 02
Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu  hr.  plechu 0, m2 395,000 18,78 7 418,1070 mm, hmot.10.70 kq/m2

79 „ 138310003600 Plech lrapóz!ový TN-50 hr. 0,7mm, LINDAB m2 4'7,607 16,78 7 001,45

20 K 430862005 Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do-5
kg 3 203,220 0,32L   -r___T,_riQQg_kgjĹÉtap_g`.._._._
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KRYCi LIST ROZPOCTU 

Stavba: 
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA 
STUDNIOKA 

Objekt: 
S001 - Horna stanica 

Cast': 
iET- 1 etapa 

Uroven 3: 

ET1B - BP - rekone'trukcia strechy 

JKSO: 
Miesto: 	 Bratislava 

Objednavater: 

KS: 
Datum: 

ICO: 

IC DPH: 

17.05.2022 

Zhotoviter: 	 PR BUILDING spol sr.o., Pri trail 15/a, 821 06 Bratislava ICO: 

IC DPH: 

Proiektant: ICO: 

AP-Projekt spol. s r.o. IC DPH: 

Spracovater: ICO: 

Irig. Peter MateaS" IC DPH: 

Poznamka: 

Cana bez DPH 15 135,99 

Zaklad dane Sadzba dane VOka dane  

DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00 

zni2ena 15 135,99 20,00% 3 027,20 

        

Cons s DPH v 	EUR 	 18 163,19 

        

   

Projektant 	 Spracovater 

  

Datum a podpis: 	 PeCiatka 	 Datum a podpis: 	 Pedatka 

Objednivater Zhotoviter 

 

PRBUILDING 
Pri vat IA 821 06 Brataian  
Ida 3670081 t GIN ei(20,22296 

Datum a podpis: Pedatka 	 Datum 
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'REKA`PITULÁCIA ROZPOčTU

Stavba:
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Ot)jekt:
SO01  -Homá stanica

Casť:
1 ET - 1  etapa

Úl.oveň 3:
ETI B - BP i r®konštľukcia stľ®chy

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovfteľ:

Kód díelu - Popis

Bratislava Dátum :                           17. 05. 2022

Projektant:
AP-Projekt spol. s
r.O.

PR BUILDING spol.  s r.o.,  Pri trati  l5/a, 82106 Bratíslava                         Spracovateľ:                lng.  Peter Mateáš

Cena a)lkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a pnáce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

712 -lzolác!e striech, povlakové krytiny

764 - Konštriikcje klampiarske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

783 - Náteľy

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

15135,99

11  762,07

11  762,07

2 373,92

265,20

964,30

570,34

574,08

1  000,00



fRoZP'OčET

Stavba:
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE  LANOVEJ  DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt:
SO01  -Homá stanica

Casť:
1 ET - 1  etapa

Úroveň 3:
ETI 8 - BP - r®konštrukcia strachy

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovfteľ:

Bratislava Dátum:                            17.05.2022

Projektant:
AP-Pľojekt spol.  s
r.O.

PR BUILDING spol.  s r.o.,  Pri trati l 5/a, 82106 Bratislava                         Spracovateĺ:                lng.  Peter Mateáš

pČ  Typ                Kód

Náklady z rozpočtu

DHSV Práce a dodávky HSV

MJ        Množstvo            J.cena [EUR)           Cena celkom [EUR]

15135,99

11762,07

D      9                                0statné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                              11762,07
1 1( 935114212.8 Demontáž odvodňovacieho žlabu, O,02500t m 9,000 6,30 56,70

2 K 941955004.S
Lešenle ľahké pracovné pomocné 8 výškou  lešeňovej m2 810,000 6,56 5 313,60
i)odlahy nad 2 50 do 3j5 m

3 K 96301 2520A Búľanie stropov z ľärha;-n~ého betónu (nadbetonávka),   - m3 45,138 75,99 3 430,04
0 75000t

4 K 97901 1 111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé

t 43,130 9,64 415,77
Dodlažie nad alebo Dod základným Dodlažĺm

5 K 979081 1 11 Odvoz su ny a vybúraných rimôt na §kládkii do  1  km t 43,130 12,62 544,30

6 K 979081121
Odvoz sut ny a vybúranýcn hmôt na skládku za každý t 819.470 0,40 327,79
ďalšĺ  1  km
Poznórnko k položke:
odiJoz sut]ny do 20km

r7 K 979082111
Vnútrostavenió-Ŕ
do 10 m

8 K 979082121
Vnútrostavenisk

.za__H_dž9LďaJšPoplatokzaskl€
9 K 979089612

demoláclĺ   17 0€

Í,íä_d~óÉ;íäĺv_a..áútTn_yrä_ú_ý_b_é,rEŔýčŔTĺň5ĺ
-6Já-ďo-E;Fa-v-alútíiýTa-jýb-ú'ÍáňýcTŔTh'm-Ô-{-

adovanie
ostatnó

D     PSV                  Práce a dodávky psv

D      712                            lzokicie striech. Dovlakové k

712300Ô32.S

D764
764312822

764312822A

zo stavieb a

povlakovej kľytiny na strechách plochých

Demontáž vlnltého plechu,  O,00751t

Demontáž plechovej kapotáže,   -O,00751t
Poznómka k pokťžke:
kapobóž sbesne| konšb\ikclo z ocer. plochu. Iir. 0,8 rnrri včnane

Demontáz oplechwania ľš 500 mm,    O,004žÔ{

D767 kovové

767996805

D783

ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou
dielov konšt.

783401812
Odstránenie starých náteľov z

A omľovoii kefou

DVRN

000500013.S

ÔčéroLĎffi

Príprava stavoniska - ochrana technologického

=7Fzl
570,34



KRYCi LIST ROZPOCTU 

        

Stavba: 
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA 
STUDNIeKA 

Objekt: 
S001 - Noma stanica 

Cast: 
ET - 1 etapa 

Oroven 3: 

ETO1E - Elektroin§talacie 

    

JKSO: 	 KS: 
Miesto: 	 Datum: 

 

17.05.2022 

Objednavatel': 	 ICO: 

lO DPH: 

Zhotovitel': 	PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava 	 ICO: 

It DPH: 

Projektant: 	 ICO: 

AP-Projekt spol. s r.o. 	 le DPH: 

Spracovater: 	 ICO: 

Ing. Peter Mateá 	 iê DPH: 

  

Poznamka: 

          

           

Cena bez DPH 	 6 453,59 

Zaklad dane Sadzba dane Vyt. ka dane 
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00 

zni2ena 6 062,09 20,00% 1 212,42 

Cana s DPH 	 v EUR 	 7 666,01 

Projektant 	 Spracovater 

Datum a podpis:   	 Pediatka 	 Datum a podpis: 	 Pediatka 

_ 

Objednavater 	 Zhotoviter 

ElP RBUILDINGsoors•o  Pt mu 	021 06 Edemiava 
367061014C C064 0100222tih., 

4 

Datum a podpis: 	 Pediatka 	 Datalpis: 	 Peeiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOčTU

Stavba_
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE  LANOVEJ  DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt,
SO01  -Horná  §tanica

Casť:
1 ET - 1  etapa

Úroveň 3:
ETOI E -Elektroinštalácie

Mesto:

Objednávateľ:

Zhotovlteľ:

Kód dielu - Popis

Dátum,                            17.05.2022

Projektant.
AP-Projekt spol.  s
ro_

PR  BUILDING  spol.  s  r.o.,  Pri  trati  l5/a,  82106  Bratislava                      Spracovateľ.                 lng.  Peter  Mateáš

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1  -E.1.03   Elektroinštalácia -Bleskozvod

D2 -1.  etapa   Bleskozvod

D3 -1.  etapa   Elektromontáže

6 453,59

6 453,59

2 964,09

3 489,50



!

ROZPOčET
Stavba:

F3EKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE  LANOVEJ  DRAHY  KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Objekt:
SO01  -  Horná stanica

Časť:
1 ET - 1  etapa

Úroveň  3
ET01 E - Elektľoinštalácie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

pČ   Typ                Kód

Dátum:                             17.05.2022

Projektant.
AP-Projekt spol   s
r.O

PR BUILDING spol.  s  r.o  ,  Pri trati  l5/a,  82106 Bratislava                     Spracovateľ:                lng   peter Mateáš

MJ        Množstvo            J cena [EUR]            Cenacelkom [EUR]

Nák]ady z rozpočtu

D      DI                           E.1.03   Elektroinštalácia  -Bleskozvod

6 453,59

6 453,59

D       D2                              1.  eta   a   Bleskozvod                                                                                                                                                                   2964,09
0 K Poll Uzemňovací drát Fezn D=8 mm (200m) kg 80,000 5,60 448,00
0 K Pol2 UzemňovacĺdrátFTznD=10mm(50m) kg 32,000 6,20 198,40

0 K Pol3 Svorka SZ ks 7,000 3,20 22,40
0 K Pol4 Svorka SK ks 14,000 2,50 35,00
0 K Pol5 Svorka SP1 ks 6,000 1,32 7,92
0 K Pol6 Svorka SS ks 10,000 1,50 15,00

0 K Po'7 Podpera vedenia na strechy PV21  plastová ks 160,000 1,37 219,20

0 K Pol8 Podpera vedenia na vonkajšie izolácie PV 01 ks 36,000 1,97 70,92
0 K Pol9 OznačeniezvodovčíselnýmištĺtkamT ks 7,000 1.05 7,35
0 K Poll0 Zváranie uzemňovaciehci sytému ks 14,000 10,60 148,40

0 K Poll 1 Ochranný uholník OU ks 7,000 12,30 86,10

0 K Po'12 Držiak ochrannéhci uholníka univerzálny s vrutom DUz ks 14,000 1,60 22,40
0 K Poll3 Zemnĺaca tyč ZT20 ks 14,000 41 ,30 578,20
0 K Poll 4 Meranie zemného odporu uzemnenia zvodu ks 7,000 23,20 162,40

0 K Poll5 Demontáž jestvujúceho bleskozvodu hod 32,000 18,20 582,40
0 K Poll 6 Východzia revízna sprava hod 24,000 15,00 360,00

D       D3                                1    eta a   Elektromontáže

0 K Poll8
Svietidlo SILRING LED prachotesné svietidlo CLASIC

ks 20,000 63,606000lm
50WÁZ30V IP65, dl.  150cm

0 K Po'19 Kábel CYKY-J 4x2, 5 mm2 m 150,000 2,61

0 K Pol20 Repas rozvádzača ks 1 ,000 390.00

0 K Pol21
Rúrka inštalačná tuhá  PVC 21mm -do podhľadu,muriva

m 10,000 2,60

0 K Pol22 Demontáž jestvujúcich svietidiel ks 28,000 3,40
0 K Pol23 U končenie ká belov ks 20,000 3,10

0 K Pol24 Prispôsobenje dLžky kábelov, cidpojenie a znovu
hod 48,000 18,60

pripojenie ká belov
0 K Poll 6 Východzia revizna správa hod 24,000 15,00



KRYCi LIST ROZPOOTU 

Stavba: 
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA 
STUDNICI<A 

Objekt: 
S001 - Noma stanica 

Cast': 
4ET -4 etapa 

Uroven 3: 
ETO4N - Rekon§rukcia fasady 

JKSO: 	 KS: 
Miesto: 	 Bratislava 	 Datum: 

Objednavater: 	 ICO: 
IC DPH: 

Zhotoviter: 	PR BUILDING spol. $ r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava 	 ICO: 

IC DPH: 

Prolektant: 	 ICO: 

AP-Projekt spol. s r.o. 	 IC DPH: 

Spracovater: 	 ICO: 

Ing. Peter Matea§ 	 IC DPH: 

Poznamka: 

17.05.2022 

Cena bez DPH 	 42 727,00 

	

Zaklad dane 	 Sadzba dane 	V9§ka dane 
DPH zakladna 	 0,00 	 20,00% 	 0,00 

zni2ena 	 42 727,00 	 20,00% 	8545,40 

1 Cena s DPH 	 v EUR 	 51 272,40 

Projektant 	 Spracovater 

Datum a podpis: 
	

Pediatka 
	

Datum a podpis: 	 Pediatka 

Objednavater 
	

Zhotovitel' 

11 
 PRBUILDINGspol.sto. 
Pli irsti WA. 82106 &KSlaks 
ta WNW COM: 600.2220610C 

4 

Datum a podpis: 	 Pediatka 	 atum a podpis: _ 	 Pediatka 
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''

ROZPOČET
Stavba:

REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Obiekt:
SO01  - Homá stanica

Casť:
4ET - 4 eúpa

Úľoveň  3:

ET04N - Rekonšľukcia fasády

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovitef:

pC  Typ               Kód

Brallslava Dátum :                           17.05.2022

Projektant:
AP-Projekt spol.  s
r.O.

PR BUILDING spol. s r.o.,  Pri trati  l 5/a, 82106 Bratjslava                         Spracovateľ:                lng.  Peter Mateáš

Popĺs                                                      MJ        Množstvo            J.cena [EUR|           Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

DHSV

42 727,00

Práce a dodávky HSV                                                                                                               22 915,83
žwm označ®nó

D      I                                 ZemiÉi2ráce                                                                                                                          nonac®ňovat'                                   911,55

1 K 132211121.S
H 6čníe rýh šĺľky nad 600   do  1300 mm v   hominách tr. m3 12,000'                                62,24 746.88
3 súdržnÝch - ručmm náradím

2 K 1 322 1 1 1 39. S
Príplatok za lepivosť pri hlb®ní rýh š nad 600 do  1300 m3 2,400 12,46 29,90
mm ručnÝm náradĺm v hoľninetr.  3

3 K 162201 101.S
Vodoíovné premiestnenie výkopku z hominy 14 do20m m3 22,400 1,34 30,02

4 K 162501102.S
Vodorovné pľemiestnenie výkopku po spovnenej ceste m3 1 ,600 4,10 6,56
z hominy tr.14,  do 100 m3 na vzdiah3nosť do 3000 m

5 K 162501105.S
Vodorovnó premiastnenie výkopku po spevnenej ceste

m3 27,200 0,41 11,15z hominy tr.14, do  100 m3, prípLatok k cene za
každ.Ých ďalšich a začatÝch  1000 mF-1,pO"®,
od`Nn no sk)odku do \

8 1( 317161144.S

9 K 331231144.S1

10 K 342272051.S

Z_Vj.Sj§_a_±gLmLpl_a_tnj±onštrukcie
PóTobetónový pľeklad nenosný šĺrky 150 mm,
250 mm, dÉk 2000 mm
Miirivo pllieíov voľne stojacjch štvoľhranriých

pravouhlých z tehál pálených plných rozmeľu
250xl 20x65 mm na maltu MVC

výšky

Priečlqr z pórobetónových tvám ic hladkých 8
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbk 150 mm

0OCO--t-----

11 K 611481119.S
Potiannutie vnútomých stropov sklotextĺlnou míožkou

m2 117,206 5,26T                 6i6,5o8 celo  lošn .m  2dmnímPotiahnutievonkajšíchpodhľadov sklotextĺlnou

12 K 621481119.S m2 81,500 5,26 428,69mriožkou s ce]oDlošným DrileoenímVonkajšiaomietkastienpaetovĺtásl»kónová hladôŕ`-á

13 K 622461052.S m2 273,213 12,27 3 352,32hd5mm
14 K 622461053.SA Vonkajšia omietka stion pastovitá slllkónová škľábaná

m2 339.239 16,75 5 682,25hr. 2 5 mm

15 K 622463352A
Vonkajšia sanačná omietka stien hr. 25 mm (napr. Pcl

m2 0,000 0,00PECICRET Hl(-01 )

16 K 625250201. S
KontaktnýzatepľovacísystémzbielehoEP-SlľFT3-Ó

m2 0,000 0,00mm  skrutkovacie k

17 K 625250331.S 1
Kontaktiiý zateifôúcT systém z g.FäftiffiňôiípLs hľ. 3o

m2 141,997 28,40 4 032,71mm. skrutkovacie kotw

18 K 625250337.S Kontaktľiý zate-pľovacĺ systém z graftového EPS hľ. m2 85,395 35,75 3 052,87100 mm, 8krutkovacie kotn/

19 K 625250341.S Kontaktný zatepľovacĺ systém z grafitov6ho EPS  hr.
m2 13.030 38,60 502,96140 mm. skrutkovscje kot\n/Kontaktnýzatepľovacĺsystém soklovej ak3bo vodou

20 K 625250544.S m2 36,115 36,24 1  308,81
QemÉmgj časti hr. 60 mm. 8krutkovacie koOchramýantikoróznynáterĺ`avý§tužPCINanocíet

21 K 632451601 m2 0,000 0,00AP hr.  1  mm

22 K 632451615R2
Sanácja betónovej konštrukcie opľavnou maltou Pcl

m2 0,000 0.00NANOCRET FU hi'. 40 mm
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REKAPITULÁCIA ROZPOčTU

Stavba:
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

nhiekt.
SO01  -Homá stanjca

Casť:
4ET -4 etapa

Uroven 3:
ET4B - BP - r®konšrukcia dogradovaných b®tónových konštrukcll

Miesto:

Objednávatef:

Zholovfteľ:

Kód dielu - Popis

Bľatislava Dátum :                           17.05.2022

Projektant:
AP-Projekt spol. s
r.O.

PR BUILDING spol.  8 r.o..  Pri tratl  l5/a,  82106 Bratlslava                          Spracovateľ:                 Ing.  Peter Mateáš

Cena celkom  [EUR]

Náklady z ľozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

g - us(atne Konsiruxcie a prace-ouranie

PSV - Práce a dodávky PSV

713 -:.u;áJ. i-ľu„.,

762 - Konštrukcie tesái.ske

3 711,20

3166,49

Ú   IOO'4u

764 - Konštrukcie klampiarske

765 - Konštrukcio - krytiny tvrdé

766 - Konšti-ukcie stolárske

767 - Konštrukc]e cloplnkové kovové



KRYCi LIST ROZPOOTU 

Stavba: 
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA 
STUDNICKA 

Obiekt: 

S001 - Noma stanica 
Cast': 

5ET -5 etapa 

Uroverl 3: 
ET05N - Rekongtrukcia vntitornkch priestorov reatauracie a 

technickeho zazemia 

JKSO: 
Miesto: 	 Bratislava 

Objednavater: 

Zhotoviter: 	PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 16/a, 821 06 Bratislava 

KS: 
Datum: 

ICO: 

IC DPH: 

ICO: 

IC DPH: 

17.05.2022 

Projektant: 100: 
AP-Projekt spol. s 1.0. IC DPH: 

Spracovater: ICO: 
Ing. Peter Matea§ IC DPH: 

Poznamka: 

Cena bez DPH 15 062,09 

Zaklad dane Sadzba dane VOka dane 
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00 

znizena lb uoz,uv zu,UUTO ...1 U I 4,4Z 

1 Cena s DPH 	 v EUR 	 18 074,51 

ProJektant 	 Spracovatel' 

Datum a podpis: 	 Pediatka 	 Datum a podpis: 
	

Pediatka 

Objednavater 	 Zhotovitel' 

7 	
PREWILDIN_ ,Gord 

,.. -i  

PM WO *A. 82Ia3 erg*: a  ida 35704E1 le Mt 
02022208100 4. 

Datum a podpis: 	 Pediatka 	 Datum a podpis: 
	

Pediatka 

Strana 1 z 4 



REKAPITULÁCIA ROZPOčTU
Stavba:

REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Obiekt:
SO01  - Homá stanica

Casľ:
5ET - 5 etipa

Úroveň 3:
ET05N -R®konstľukcla vnútorných pri®toľov reštaurácl® a
toch nlckého zázomia

Miesto:

O"návateľ:
Zhotoviteľ:

t(ód ffl - Popis

Náklady z rozpočtu

Bratislava Dátum :                           17.05.2022

PTpjek", AP-Projekt spo[. s
r.0.

PR BUILDING spol. s r.o.,  Pri trati  l 5/a, 82106 Brati§lava                         Spracovateľ:                lng.  Peter Mateáš

" cem fEUR]

15 062,09

HSV -Práce a dodávky HSV                                                                                                                                         13102,71

3 -Zvĺslé a kompletné konštrukcie                                                                                                                                                                                43,24

6 -Úpľavy povrchov,  podLahy, o8adenie                                                                                                                                                                12142,14

9 -08tatné kon§trukcie a práce-búľanle                                                                                                                                                            739,42

99 -PfesuTi hmôt HSV                                                                                                                                                                                     17791

PSV -Práce a dodávky psv                                                                                                                                1959,38
71 1  - lzofficie pľoti vode a vltikosti

713 -lzolácje tepelné

504.86

128,14

763 -Konštrukcie -drevostaľ`/by                                                                                                                                                                                                 0,00

766 -Konštrukcie stoláľske                                                                                                                                                                                                     0,00

771  -Podlahy z dlaždlc                                                                                                                                                                                                  0,00

781 - Obk"
784 - Marby 1  326,38



ROZPOčET
Stavba:  REKONSTRUKciA HORNEj STANicE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA

STUDNIČKA
Obiekt:

SO01  -Homá stanica
Casť:

5ET - 5 etapa

Úmveň 3:
ET05N -R®konštrukc!a vnútomých priestoľov re§tauúci® a
t®ch nlckého záz®m ia

MLesto:

Otiedflávateľ:

Zhotoviteľ:

Bľatlslava Dátum :                          17.05.2022P-: AP-Pfojekt spol. s
r.O.

PR BUILDING spol. 8 r.o..  Pri trati  l5/a, 82106 Bratislava                        Spracovateľ:                lng.  Peter Mateáš

PČ  Typ               Kód                                                              Popis                                                    MJ       Množswo           J.®na (EUR)           Oena a}lkom (EUF`]

Náklady z rozpočtu                                                                                                                                                 15 062,09

D    HSV                 Práce a dodávky tisv                                                                                                          13102,71

TFT=   ,äELEEffib.ri-l ri l   7,ri) --b==::T--"=,
D 6                                 Úi)Íaw Dovľchov, Dodlaliy, o8adenie                                                                                                                                12142,14

2 lK 611451231
Opľsva vnútomých cementovýcli omietok gtropov.

lm2 1        13o73o 1                                       2,2o)                              287,61
Štuková oceľou hladená,opmvovaná plocha nad 5 do
10%

3 K 612451220 Oprava vnútomých cementových omietok, opmvená m2 187,969 1.35 253,76
Dloclia nad 5 do  10 %.  hladká

4 K 612460121.S
Pripľava vnútomého podkladu stbn penetréciou m2 6,443 1,89 12.18
základnou

5 K 612460241.S
Vnútomá omietka sten vápennooementová jadrová m2 6,443 7.72 49,74
ĺľiľubá).  hľ.  10  mm

6 K 612462302
Vnútomé sanačná omh3tka st.en a stropov lir. 25 mm

m2 70.000 16,45 1151,50
(naDľ.  PCI PECICRET HKO1)

7 K 625250784.S
Kontakhý zatepľbvacĺ systém z fenolovej peny hr` 60

m2 113.780 86,50 9 841,97
mm. 8kľ`itkovacie kot`n/

8 K 632452221.S Cementový poteľ, pevnosti v tlaku 20 Mpa, hr. 57 mm m2 16,9901                                        32,10 545,38

D 9                               0statné konštrukcle a Dráce-l)úranie                                                                                                                               739,42
9 K 938902071 0Čistenie povrchu konštrukclĺ tLakovou vodou m2 70,000 3,10 217,00

10 K 941955001.S
Lešenio rahké pmcovné pomocné. s výškou lešeňovq| m2 129,170 3,4€ 446,93
i)odlahv do 1.20 m

11 K 96504201 Brúsenie oxistujúcich betónových podláh. zbrús®nie m2 1 1 ,200 6,74 75.49hTúbky ft 3 m

D      99                             Presun hmót HSV                                                                                                                                                                      177,91

999281111
Piesun hmôt pre opra`/y a údnžbu objektov vľátane

do 25 m

D     PSV                  Práce a dodávky psv                                                                                                             1959,38

D      711                         lzolácie omti vode a `4hkosti                                                                                                                                          504,86

13 K 711113225
Zhotovenie náterii krystalickou izoléciou Xypex na m2 37,095 0,97 35,98
oloche zviskri

'4 „ 245640000800 Nóbr izolséný XYPEX CONCENTRÄTÉ XC5,
Ag 27.821 13,46 374,47

krvštsliokó izolóc48. tNDROSTOP

15 K 711210100.S
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierlq/ pod keramické m2 1 I .200 2.11 23.63
obkladv v inteľiéri ĺia Dloche vodorovnei

6 A, 245810000400.S Stlerka hydToizoLačnó m bóze syntetFclQi živioo,
A9 12,320 4,68 57,66

(Gek.ftó I"dniBolBénô tótia}

7 „ 2A7710007700.S
Pás tesniaci š. 120 mm. na .itesnenie rohových a m 4,480 2,6' 11,69
sDoic)niac[ch škär Dri solikócii hvdroizolócil

18 K 998711101.S
Pmsun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch vý§ky t 0,040 35.70 143do6m



iaipKiri=--iEEjmr±--mdv      i  t  i    oriT--''-''''--i''-'       o,o!
D      766                           Konštnikcie stoláTske                                                                                                                                                                      0,00

25 lK '7G8414122.S l spätná montáž oblož. Stien. st|po\/ a pmeľov dTevenýmobkladom m2 0,0001 !                                    o.oo

26 K 766417111.S
Montáž obloženia sti®n, stlpo`/ a pllieľov podklado`ýro5t m 0.000 0,00

27
1„ 1.S

R®zii® shvebné zo smreku - doslq/ sušenô hobríbvaró
lm3

0,000
1 1                                    0,00hr.  19 mm. š.  100-140 rrm. dl. 4000 mm

28 K 998766101.S
Pľ88un hmot pľe konšti`ikcie stolárske v obiektoch t 0,000 0,00
výškv do 6 m

0     771                        Podlalwz dlaždfc                                                                                                                                                         0,00

29 K 771415004
Montáž soklíkov z obk[8dačiek do tmelu ver. 300 x 100mm m 0,000 0,00

30 K 771575129
Montáž podlál` z dlaždíc gresových do tmelu v m2 0,000 0.00
obmedzenom Driestoie vet. 300 xm mm

3, „ 597740001 600 Greeová dlE\žba, protišmyková, matnó,  300 x 300 mm m2 0,000 0,00
hr. 9 mm

132
K 998771101

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch vý§ky1do6m ' 0.000
1                                        0,00 ,

D      781                          0bkladv                                                                                                                                                                                        0,00

133 lK ?8- Montáž obkladov vnútoľ. 8tien z obkladačiek kladenýclt lm2 l           o,ooo) )                                  o,oo
do tmelu v obmedzenom priestoľe wr. 200x200 mm

3C „ 597640000400 Obkladočky korsrnickó 200x200x l4 mm m2 0,000 0,00

35 K 99878' ' 0' Presun hmôt pre obkíady l(eramickó v objektoch výskydo6m t
'            0,000 1                                         0.00,



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Stavba: 
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA 

STUDNICKA 
Objekt: 

S001 - Horna stanica 

Cast': 
SET - 5 etapa 

Uroven 3: 
ET5B - BP - rekon§rukcia vniitorn9ch priestorov na 1.PP - technickeho 
zazemia a rettauracie 

JKSO: 	 KS: 
Miesto: 	 Bratislava 	 Datum: 

Objednavater: 	 ICO: 

IC DPH: 

Zhotoviter: 	PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava 	 ICO: 

IC DPH: 

Projektant: 	 ICO: 

AP-Projekt spol. s r.o. 	 IC DPH: 

Spracovater: 	 ICO: 

Ing. Peter Matea§ 	 IC DPH: 

Poznamka: 

17.05.2022 

Cana bez DPH 	 1 796,50 

	

Zaklad dane 	 Sadzba dane 	Vjf&ka dane 
DPH zakladna 	 0,00 	 20,00% 	 0,00 

znI2ena 	 1 796,50 	 20,00% 	 359,30 

I Cena s DPH 	 v EUR 	 2 155,80 

Projektant 	 Spracovatel' 

Datum a podpis: 	 Pediatka 	 Datum a podpis: 	 Pediatka 

Objednivater 	 Zhotovitel' 

PRBUILDING4xi.sto 
Al NO 1EARI 06 Bratislava 

3$70631 Mit 11100232961,-,„ 
4 

Datum a podpis: 	 Pediatka 	 Datum a podpis: 	 Pediatka 

Strana 1 z 3 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
REKONSTRUKCIA lloRNEJ STANICE  LANOVEJ  DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Obiekt:
SOO1  - Homá stanica

Cast:
5ET - 5 etapa

Úroveň 3:
ET5B -BP -r®končrukcia vnútomých priestorov na 1.PP -technickóho
zázemia a r®štaurácie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

Bľatislava Dátu m:                            17.05.2022

Projektant: AP-Projekt spol. s
r_O.

PR BuiLDING spol. s r.o„  Pri trati l 5/a. 82106 Bľatislava                         Spracovateľ:                lng.  Peter Mateáš

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práoe-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1  796,50

1  536,24

1  536,24

260,26



LRoZP'OčET

Stavba:
REKONSTRul{CIA HORNEJ STANICE  LANOVEJ  DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Obiekt:
SO01  - Homá stanica

Casť:
5ET - 5 etapa

Úroveň 3:
ET5B - BP -ľokonšrukcia vnútorných pri®8toľov na 1,PP -technlckého
záz®mia a ročtaurácio

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Bratislava Dátum :                           17.05.2022

Pľojektant;
AP-Projekt spol. s
r.O.

PR  BUILDING spol.  s r.o.,  Pri tratl  l5/a, 82106 Bratislava                         Spracovateľ:                Ing.  Peter Mateáš

PČ  Typ                Kód

Náklady z ľozpočtu

D     HSV                   Práce a dodávky HSV

MJ        Množstvo            J.®na [EUR]           Cena celkom [EUR]

1  796,50

1  536,24

D      9                                0statné konštrukcie a pi.áoe-búranie                                                                                                                                1536,24

1 K 941955001.S
LešHr-áňk-é píacovné pomocné, 8 výškou lešeňovej m2 59,410 3,02 179,42
Dodlahv do 1  20 m

2 K 965044201 BTľúsenie exĺstujúcich betónových  podlári, zbrúsenie m2 40,000 6,11 244,40
hrúbk   do3mmBúrank3dlažieb, bez podklad.  lôžka z xylolit.. alobo

3 K 965081712 m2 40,000 2,80 1 12,00
kemmjckých dlaždĺc hr. do 10 mm,   -0.02000tOtlčenk3omiotokstropovvnútomýchvápenných alebo

4 K 97801 1191 m2 33,410 4,02 134,31
vápennocem®ntových v rozsshu do 100 %,   J),05000t

5 K 978013191
Otlčenie omietok stien vnú®mých vdpenných alebo m2 36,590 3.61 132,09
vápennocementových v rozsahu do 100 %,   -O,04600t

6 K 978059531
Ô-dsekan ĺe a odobratie obkladov stien z obkladačlek

m2 30,000 3,99 1 19,70vnútomých vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,06800t

7 K 97908 1 1 1 1 Odvoz sLitiny a vybúraných t`môt na skládku do 1  km t 7,619 14,10 107,43

8 K 9790al 1 2 1
Odvoz sutlny a vybúraných hmôt na skládku za každý t 144,761 0,84 121,60
ďalší  1  kmp                #:r"í##e;

9 K 979082 1 1 1
Vnútrostavenisková doprava sutiŕt;;=iý5a
do 10 m

10 1( 979082121
Vnútľostavenisková doprava sutiny a vybú
za každÝch ďalšĺch 5 m

11 K 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo 8
demoláciĺ   17 09). ostatné

'uTFFnÝäŕihmôt

t 7,619

únaných  hmôt t 7.619

8tavieb a
t 7,619

0,16 77,4

2,01 15,3

8,40 292,5



KRYCI LIST ROZPOtTU 

Stavba: 
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA 
STUDNICKA 

Objekt: 
S001 - Hama stanica 

Cast': 
5ET - 5 etapa 

Oroven 3: 
ETO5E - Elektroin§talacie 

JKSO: 	 KS: 
Miesto: 	 Datum: 

Objednavatef: 	 ICO: 

IC DPH: 

Zhotovitef: 	PR BUILDING spol. s r.o., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava 	 ICO: 

IC DPH: 

Projektant: 	 ICO: 

AP-Projekt spol. s r.o. 	 IC DPH: 

Spracovatef: 	 ICO: 

Ing. Peter Matea§ 	 IC DPH: 

Poznamka: 

17.05.2022 

Cena bez DPH 
	

733,50 

	

Zaklad dane 	 Sadzba dane 	W§ka dane 
DPH zakladna 
	

0,00 	 20,00% 	 0,00 
znitena 
	

733,50 	 20,00% 	 146,70 

ICena s DPH 
	

v EUR 	 880,20 

Projektant 	 Spracovatel' 

Datum a podpis: 
	

Pediatka 
	

Datum a podpis: 	 Pediatka 

Objednavater 
	

Zhotovitel' 

1PRBUILDING•sei.sto 
Ireti 151k 621 06 So*we 
wodast Cow 6K20222iX • 

4. 

Datum a podpis: 	 Pediatka 	 Datum a podpis: 	 Pediatka 

Strana 1 z 3 



\
REKAPITULÁCIA ROZPOčTU

S'avba:
REKONSTRUKCIA HORNEJ  STANICE LANOVEJ  DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Obiekt:
SO01  - Horná stanica

Casť:
5ET - 5 etapa

Úroveň 3:
ET05E - Eloktroihštalácio

Mesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

Dátum:

Projektant:

PR BUILDING spol. s r.o..  Pri trati  l 5/a, 82106 Bratislava                         Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

D1  -E.1.03   Elektroinštalácia

D2 - 5. etapa  Elektromontáže

17`05.2022

AP-Projokt spol.  s
ľ.0.

lng.  Peter Mateáš

Cena celkom [EUR]



L`J

ROZPOčET
S'avba:

REl(ONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Obiekt:
SO01  -Homá stanica

Casť:
5ET - 5 etapa

Úroveň 3:
ET05E - El®ktľoinštalácl®

Miegto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

pČ  Typ               Kód

Dátum :                            17.05.2022

Projektsnt: AP-Pľojekt spol.  8
r.O.

PR BUILDING spol. s r.o.,  Pri trati  l5/a, 82106 Bratislava                          Spracovateľ:                lng.  Peter Mateáš

Náklady z rozpočtu

D      DI                          E.1.03   Elektroinštalácia

DD2 5. etai)a  Elektromontáže

0 K Poll8 Rúrka inštalačná tuhá PVC 21mm -do podhľadu,mun'va

0 K PoĽZ5 Kábel uložený pod omietkou CYKY-J 3xl ,5 mm2

0 K P0126 Kábel uložený pod omietkou CYKYU 3x2, 5 mm2

0 K PoB1 18tlč jednopóbvý 16A s chafakteľistikou 8

0 K Pol32 lstič jednopólový 6A s charakteristjkou 8

0 K Pol29 Dnážkovanie do steny pre uloženie kábelov

0 K Pol20 Ukončenk3 kábelov

0 K Pol33 Úpravy v jestvujúcom roz`/ádzači

0 K Poll 6 Východzia revĺzna správa

Množswo            J.oona |EUR]           Cena celkom [EUR]

733,50

733,50

733,50
1           20,000

!                                                        1.12

30,000 2,03

30,000 2,61

1,000 8,60
1,000 7,30

10,000 0,60

4,000 3,10

16,000
'                                   18,6o

16,000 15,00



KFiYCi LIST ROZPOOTU 

Stavba: 
REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-ZELEZNA 

STUDNICKA 
Objekt: 

S001 - Horna stanica 

Cast': 
5ET - 5 etapa 

Uroveti 3: 

5ETVZT - Vzduchotechnika 

JKSO: 	 KS: 
Miesto: 	 Datum: 

Oblednavater: 	 ICO: 

IC DPH: 

Zhotoviter: 	 PR BUILDING spol. s 	Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava 	 ICO: 

IC DPH: 

Projektant: 	 ICO: 

AP-Projekt spol. s r.o. 	 IC DPH: 

Spracovater: 	 ICO: 

Ing. Peter Matea§ 	 IC DPH: 

Poznamka: 

17.05.2022 

Cana bez DPH 	 3 524,70 

	

Zaklad dane 	 Sadzba dane 	W§ka dane 
DPH zakladna 	 0,00 	 20,00% 	 0,00 

zni2ena 	 3 524,70 	 20,00% 	 704,94 

Cena s DPH 	 v EUR 	 4229,64 

Projektant 	 Spracovatel' 

Datum a podpis: 
	

Pediatka 	 _Datum a podpis: 	 Pediatka 

Objednavater 
	

Zhotovitel' 

RB U I LDINGspd.sto. 

L -3! :5/4,821088rserine 
woi&i tgC222goc 

4 

Datum a podpis: 	 Pediatka 
	

Datum a podpis: 
	

Pediatka 

Strana 1 z4 
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REKAPITULÁCIA ROZPOčTU
Stavba:

REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ  DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Oblekt:
SO01  - Homá stanica

Casť:
5ET - 6 6tapa

Úroveň 3:
5ETVZT -Vzduchot®chnlka

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód dk}lu - Popi8

Dátu m:                            17`05.2022

Projektant: AP-Projekt spol. s
r.O.

PR BUILDING spol.  s r.o„  Pri trati  l5/a, 82106 Bratislava                         Spracovateľ:                lng.  Peter Mateáš

Cena cglkQm [EUF`]

Náklady z rozpočtu

D1 - Zar. č.  1 -Vetranie reštaurácie

D2 - Zar. č. 2 - Odvetranie kuchyne

D3 - Zar. č. 3 - Vzduchová clona

3 524,70

2 557,60

967,10



`.}

ROZPOčET
Stavba:

REKONSTRUKCIA HORNEJ STANICE LANOVEJ  DRAHY KAMZIK-ZELEZNA
STUDNIČKA

Obiekt:
SO0il  - Hoi.ná stanica

Casť:
5ET - 5 etapa

Úroveň 3:
5E1'\/ZT -Vzduchotochnl ka

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovitef:

pČ  Typ               Kód

Náklady z rozpočtu

DD1

Dátum:                           17.05.2022

Projektant:
AP-Projekt spol. s
r.O.

PR BUILDING spol. 8 r.o.,  Pri trati  l 5/a. 82106 Bratislava                          Spracovateľ:                lng.  Peter Mateáš

Popia                                                        MJ        Množstvo            J.cxma (EUF{]            Cer[a cx}lkom

Zar. č.  1 -Vetranie reštaurácie
ATREA typ DUPLEX 850 lnter / 11

ŤS6žňäiňffi.5Ti6566-i6žké5-
\12duerio`d výkon - 850  / 850 m3 / hod - pťt`n.d / od`i®d
Vylcuroimcĺ \dkon - 1,5 IMl -®Iethielý
Spotnba eno® . 230 V / 0,4 kJN - `ientilótor)/
Spooeb® enorglo - 280 V / 1 ,9 kw

3 524,70
ž%:a°c#®##ó              2 557

Hmohost zeriĺidenla -275 ka

Prĺsluš®nstvo -mefanie ĺegtilácia,  FeguJačĺ}é pľvky 0,000
Hranatá výustkTäiĺÝŠŤEŇiÄľŔiýFirovA - C - i  - 3oo 6,000 1 1,30
x 100 -R1  -H
Sací diel s krycím sitom TECHNOV d 280 mm 1 ,000 16,30

Výfukový diel s kľycĺm sftom TECHNOV d 280 mm- 1,000 19,30

Potrubie \KT pozinkované kruho`né typ Spiro do
5,000 69,60riemeru fĎ 315 mm

Hmohost zeriĺidenla -275 ka

0 K Pol35 Prĺsluš®nstvo -mefanie ĺegtilácia,  FeguJačĺ}é pľvky

0 K Pol36 Hranatá výustkTäiĺÝŠŤEŇiÄľŔiýFirovA - C - i  - 3oo
x 100 -R1  -H

0 K Pol37 Sací diel s krycím sitom TECHNOV d 280 mm

0 K Pol38 Výfukový diel s kľycĺm sftom TECHNOV d 280 mm-

0 K Pol39 Potrubie \KT pozinkované kruho`né typ Spiro do
riemeru fĎ 315 mm

PQrnórnm k pokTflo:

FTOTtFďblôT777žt-pozinkováfič
riemeru ® 280 mm

PoznÉmka k pQlažke..

RFúň6a-~ty-p-sFroTao-

Potľubie VZT pozínkovan6 kruhové typ Spjro do
riemoru ® 250 mm

PozrúmkE\ k porim:

Tepelná izolácia potľubia materiálom
Flex H Duct Metal o hrúbke 15 mm-É6znómkĹ\ k

K=  ------                    i3ooo                                       i  l.30                                    14690

DD2

|_o_LK.  l io±g____=

P

Zar. č. 2 -Odvetranie kuch
Odsávač pár SYSTEMAIR typ OPC 1 600 x 1  000
poiiiĹňikä-k-6óiäiko:---------.~-----.'.---------'---------'-.--'---

Vžd.Jcho`Q výkor\ - mazc 1 900 rri8 / hod - odifod
Spodoba omďglo - 230 V / 0,036 kllv - os^potionie
Hmobiost zaňadenJ8 - 58 kg
Montó&na `nske - r">[. 2 200 mm

F"nti® k polozko:

TJ   __o_,o±o_T=

Zar. č. 3 - Vzduchová clona
clona SYSTEMAI R

Poznamka 1( pokrizke:
Vzducl.oiQ výkon - rnex.   1  200 m3 / hod - od`ni}d
SFiob®ba enenio - 230 V i O,im kw
Hn"bnsť zarlad®mo - 17 kg
• vróti?r® r®guločnôho systómu a diarkoiióho o`^ädoé8

konzoly PA2PF15 0.00



Pol53 Revĺzie,  projekt skutočného vyhotovenia 0,000

Pol54 ĹúgkÝlririadení (lndMduálne, príprava ku 0,000komiexným_kQLmĺn!axLnéjžkúškh_._________^_-SpusteniezariadeniĺWZTjednotky,ventilátory)
Po'55 0,000

Pol56 Lešenio, žeľiav,doprava 0,000



111-91 
SKSI 

Slovenska komora stavebrrich intinierov 

Osvedeenie 
o vykonani skatky odbornej spOsobilosti 

Slovenska komora stavebnych iniinierov osvedeuje, 

Ing. Jozef Hovan 

narodeny/a 

vykonal/a sktigku odbornej sposobilosti podl'a zakona SNR 138/1992 Zb. 
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych in2inieroch 

v zneni neskorgich predpisov pre vykon innosti 

stavInfvedlici 

s evidentnymlom 13423 

Opravnenie spinomochuje vykonavat vybrane'Cinnosti vo vYstavbe 
podra zakona t". 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku 

v zneni neskorgich predpisov. 

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimir Benko, PhD. 
Predseda SKSI 

01.06.2017  
Datum vydania  
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Slovenska komora stavebrqrch in±inierov 

Osvedeenie 
o vykonani odbornej skO§ky 

Slovenska komora stavebn9ch in2inierov osve&uje, 

Ing. Jozef Hovan 

rodne IsIo 

podra zakona SNR 6.)38/1992 Zb. o autorizovan9ch architektoch 
a autorizovan9ch stavebn9ch in2inierov v zneni zakona L 236/2000 Z. z. 

vykonakodborn6 skC8ku pre C'innost 

stavebnir dozor 

s odborn9m zameranim 	 Pozemne stavby 

s eviden6n9m isIom 02459*10* 

Opravnenie spinomochuje vykonavaf vybrane Cinnosti vo v9stavbe 

podia § 45 zakona 50/1976 Zb. o Cizemnom planovanf a stavebnom poriadku 
v zneni neskor'gch predpisov. 

Ing. /an Kyser 

Pralseda SKSI 

27.12.2001 

Datum vydania 

f2ov r 	\\ 

)

:.\ 
, 	lisTja \ . 

Ll.L : 1 
S.%.  ' 

r; CI: 0 2 4 59  ••;///' 
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MINISTERSTV0 SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ  REGISTER
NA  INTERNETE

Slovenskyl [ ffiEnglish

AfičmD",
®DITEC

LH`

Výpis z Obchodnóho ľegi§tľa Okresného súdu Bratislava 1
Tento výpis má len infoľmatívny chaľakteľ a nie je použitel'ný pre právne úkony !

Oddi®':   Sľo

Obchodrú m®no:

Sldlo:

lco:

Doň záplsu:

Pnwna foma:

Pmm®t Člnnostl:

Spoločnícl:

z2

PR BUILDING spol. 8.r.o.

Pri tmi 1 5/A
Bratislava 821  06

36 704 881

30.11.2006

Spoločnosť s ľučenim obmedzoným

Liskutočňovanl® stavlob a ĺch zmion

výkon čiiinoeti eta`ĺbyvedúceho

vý kon Člnnostl etav®bTióho dozoru

búmclo a demolačné pnace bez použltla €mavín

pripľavnó ptic® pľe stavbu - zomné, výkopovó a búiaci® pľáce

osobná cestná dopmva vykonávaná voz!dlaml g celkwou
obsadenosťou do 9 ml®st vnátan® vodlča s výnlmkou taxlslužby

obstanhratoľskó slLd!by epojoné so spdvou bytového a mbytovólio
fondu

upmovaclo a čbtlaco pnác®

8prostľedkovaní® kúpy, pnedaJa a pľoná|mu nehmiteľností

kúpa tovaru za účolom ]eho pmdaja konečnómu spotľoblteľovl
(maloobchod)
kúpa tovaľu za úč®lom j®ho predaja lným prevádzkovatororn žlvnostl
(voľkmbchod)

8pľostredkovateľská Člnnost' v rozsaliu vol'no] žlvnosti

faktoľing a foľfamng

rekbmné, propagačná a lnzeľtná č]nnost'

vypracovani® dokL[m®ntáci® a pľoj®ktu jednodLichýcii súviob a zmion
týchto stavleb . stav®bná čast'
nákladné cestná doprava vykonávaná vozldlami s colkovou
hmotnosťou do 3,6 t vnátano pripojnóho vozldla

sťahovacle služby

po3kytovank} 8lužby vedonla cudzíeho motorového vozldb

pr®ná|orri riehnutol'nostĺ spojený s poskytovaním lných nož
základných služl®b si}oJoných s pr®ná|mom

prenájorn hnutol'ných vocÍ

admlnlstratívm elužby

člnnosť podnjkat®fl}kýcl`, organizačných a ®kommických poradcov

Vložka čĺelo:   4332ô/B

(od: 08.11.2013)

(od: 30.11.2006)

(od:  30.11.2006)

(od:  30.11.2006)

(cd: 30.11.2006)

(od:  30.11.200€)

(od: 30.11.2006)

(od:  30.11.2008)

(od: 30.11.2006)

(od: 30.11.2006)

(od: 30.11.2006)

(od: 30.11.2006)

(od: 30.11.2006)

(Od: 30.11.200e)

(od:  30.11.2006)

(od: 3o.11.2ooe)

(od: 30.11.2006)

(od: 30.11.2006)

(od:  30.11.2006)

(od:  30.10.2013)

(od: 30.10.2013)

(od: 30.10.2013)

(od: 30.10.2013)

(od: 30.10.2013)

(od: 30.10.2013)

(od: 30.10.2013)

(od: 30.10.2013)

30. 6. 2022,14:05
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Výška vkladu každóho
epoločnĺka:

Štamámy oľgán:

Kormnf o m®nom
spoločnosti:

Základnó lmanl®:

Ďalši® právn®
skutočnosti:

Dátum akmallzáci®
údaJOv:
Dátum výplsu :

lng. Jozof Hovan st.
Pľi tratl 15M
Bmtishva 821 06
x'-l

#ú°azaseaefĽ%:n8®mk
l.lainbuľg an dor Donau 2410
Rakúska ppubm

.

mg. Jozof Hovari st.
Vklacl: 996 EUR Splatené: 996 EUR

lú Jozef Hk" ml.
Vklad: 8 964 EUR Splatonó: 8 964 EURk-
'no. Jozef Hovan

llllp>.ĺ/www.u(sl'.sÄ/vypls.asp.ÍIL/Fooo41dcDll/=Zdcľ=`

(od: 30.11.2006)

(od: 30.11.2006)

Dľ. `^/lasakstmeso 82
11alnburg an doľ Donau 2410
lúkúska r®publlka
Vznllt funkcL®: 30.11.2006
._.`.       \.1

Sammtatn®.

9 960 EUR Rozsah splatonia: 9 %0 EUR

Obchodná spoločnosť bola znlož®iiá Spoloč®nskou zmlLivou zo dňa
9.10.2006 podl'a st 56 -76a, §§ 105 -153 0bchodnél`o zákonnĺka Č.
513/1991  Zb. v znenĺ noskorších prodplsov.

Zápienlca z valiiólio zhľomaždonla zio dňa 19.09.2013.

ZápFenlca z valnóho zhľomažd®nk] zo dňa 06.11.2013.

29.oe.2o22

30.06.2022

(od: 30,10.2013)

(od: 30.10.2013)

(od:  30,11.2006)

(od: 28.08.2017)

(od: 30.10.2013)

(od:  17.0®,2009)

(od: 30.11.200€)

(od: 30.10.2013)

(od:  08.111.2013)

0 obchodnom registri SR | Návod na používanie ORl | Naša adresa E2E
Výhl'adávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Fomuláre na podávanie elektrorických návrhov na zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)

z2 30. 6. 2022,  14:05



BUvoä%€pAPRi;##EEJNE
Náhl'ad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre vereiné obstarávanie  podľa §  152  zákona č.  343/2015  Z.  z   o verejnom obstarávaní a  o  zmene
a  doplnení niektorých  zákonov  v  zneni' neskorších  predplsov

Údaje o  hospodárskom subjekte  zapi'sané  ku  dňu;  30.06.2022

Obchodné meno/Názov:

Si'dlo/Miesto podnikania:

lčo:

Stav:

Registľačné či'slo:

Platnost' zápisu od:

Platnost. zápisu do:

Zoznam osôb:

Spôsob konania:

PR  BUILDING  spol,  s.r.o.

Pri  trati  15/A

Bratislava

36704881

Zapísaný

2020/8-PO-E6097

21.08,2020

21,08,2023

ing. jozef Hovan  ,  štatutárny  orgán

Samostatne.

Predmet podnikania

-uskutočňovanie  stavieb  a  ich  zmĺen,

• výkon  činnosti  stavbyvedúceho,
-výkon  činnosti stavebného dozoru,
-  búracie  a demolačné  práce  bez  použltia trhavín,
-prípravné práce  pre stavbu -zemné,  výkopové  a  búracie  práce,
-osobná  cestná  doprava  vykonávaná  vozidlami s celkovou  obsadenosťou  do 9 miest vrátane vodiča  s výnimkou

taxislužby,
-obstarávateľské služby spojené  so správou  bytového a  nebytového fondu,
-upratovacie a  čjstlace práce,
-sprostredkovanie kúpy,  predaja  a  prenájmu  nehnutel'nostĺ,
-kúpa tovaru za  účelom jeho predaja  konečnému  spotrebitel'ovi  (maloobchod),
-kúpa  tovaru  za  účelom  jeho  predaja  iným  prevádzkovatel.om  Živnosti  (vel'koobchod),
• sprostredkovatel'ská  ännost v rozsahu vol'nej  živnosti,
•  faktoring  a  forfaiting,
•  reklamná,  propagačná  a  inzertná čjnnosť,
• vypracovanie dokumentácie a  projektu jednoduchých  stavieb a  zmien  týchto stavieb  -stavebná  časť,

nákladná  cestná  doprava vykonávaná vozldlami  s celkovou  hmotnosťou  do  3,5 t vrátane  prípojného vozídla,
•  sťahovacle  služby,
•  poskytovanie služby veclenia cudzieho  motorového vozidla,

prenájom  nehnutel'ností spojený s  poskytovanĺm  iných  než základných  služieb spo)ených  s  prenájmom,
•  prenájom  hnuteľných  vecĺ,

admlnístratĺvne  služby,

činnosť  podni'kateľských,  organizačných  a  ekonomĺckých  poradcov



POISTNY CERTIFIKAT POISTENIA \&C)BECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA KODU VRATANE VADNEHO VYROBKU/ 
CERTIFICATE OF COMMERCIAL GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHE:IN 
FOR D!E ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

Tento poistnY certifikat je vystoveny pre informativne UEety Tento certifikat nepozn-ienuje ani nerozgiruje rozsah poistneho 
krytia poskytnuteho ni2tie uvedenou poistnou zmtuvou./This certificate is issued as a matter of information only. This 
certificate does not amend, extend or otter the coverage afforded by the policy beiow./Dieser Versicherungsschein ist fur 
die Informationszwecke ausaesteitt. Dieser Versicherungsschein andert oder erweitert nicht den in der unten angegebener 
Versicherungspolice gewahrteisteten Umfang des Versicherungsschutzes. 

POISTOVATEL/INSURERNERSICHERER 	 POISTENY/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER 
Allianz - Slovenska poistovna, as. 	 PR BUILDING spot s.r.o. 
Dostojevskeho rod 4 	 Pri trati 15/A 
815 74 Bratislava, Stovensko 	 82106, Bratislava, SK 
ICO: 00 151 700 	 Ib0: 36704881 
IC DPH: SK2020374862 

DI: 2020374862 

ROZSAH POISTNEHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 

Tyrnto potvrdzujeme, Ze vy.S.Sie uvedeny poisteny ma uzatvorene poistne krytie no obdobie a v rozsahu uvedenom 
Nezaviste od alcychkatvek po2iadaviek alebo podmienok akejkolVek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre tkely ktoreho je 
tento poistnY certifikat vystaveny, rozsah poistneho krytia poskytovaneho danou poistnou zmluvou je predmetorn 
poistnych podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the 
policy period indicated Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with 
respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is 
subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims./ 
Hiermit bestatigen wir, doss der oben genannte Versicherungsnehrner far den Zeitroum und in dem unten angegebenen 
Umfang versichert ist. Unabhangig von betiebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinborung 
oder eines Kontraktes, fOr den dieser Versicherungsschein ausgestetit wurde, unterliegt der Umfang des durch diese 
Versicherungspolice gewohrten Versicherungsschutzes den Versicheruncishedingungen. 

CISLO PO ISTNEJ ZMLUVY/POLICY NOIVERSICHERUNGSPOLICEN UMM ER 5054009929 

LIMIT/LIMITS/LIMIT 1 000 000 EUR 

ZACIATOK POISTENIA/TH IS INSURANCE IS VALID FROM/VERSICHERUNGSBEGINN 01.07.2022 

OZEMNE KRYTIE/TERRITORY COVERAGE/GELTUNGSBEREICH EU and [LA 

Certifikat je plotny do konco platnosti poistnej zmluvy/Certificate is volici untill Policy expiry/Der Versicherungsschein ist 
giittig his Gultigkeitsende der Versicherungspolice 

    

JOZEF RANA 
MEMBER OF T 	ARO 
PODFIS A ZA s OVATEA/SIGNATURE OF THE 
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE INSURER/ 
UNTERSCHRIFT DES VERSICHERERS 

Bratislava, 30.06.2022 

  

MIESTO A DATUM VYSTAVENIA CERTIFIKATU/ 
PLACE AND DATE OF CERTIFICATE ISSUE/ 
ORT UND AUSSTELWNGSDATUM DES 
VERSICHERUNGSCHEINES Allianz 



POI STKA E. 511106118 - Zmena 

Oslo navrhu: 9870094319 

Komplexne poistenie podnikaterov 

Poistovater: Allianz Slovenska poisfovna, a.s. 
ICO: 00 151 700 
Dostojevskeho rod 4, 815 74 Bratislava 
Okresnjr sud Bratislava I, ObchodnY register 

Oddiel: So, vlo2ka dislo: 196/8 

Poistnik: 	PR BULDING spot. s r.o. 
IC0:36704881 
Pri trati 15/A, 81006 Bratislava 

Poistenjr. 	PR BULDING spot. s r.o. 
ICO: 36704881 
Pri trati 15/A, 81006 Bratislava 

11111111 111111!!)11!!!! 	IH III 

PR BULDING spoL s r.o. 

Pri trati 15/A 

810 06 Bratislava 

Datum UZinnosti zmeny: ZaZiatok poistenia: VyranY den: Poistna zmluva je dojednana ako: 
11.01.2020 	 16.05.2018 	16.05. 	dlhodoba no dobu neureit0 

DOJEDNANE DRUHY POISTENIA: 
SOHRN ZA VtETKY MIESTA POISTENIA: 
	

POISTNA SUMA 	POISTNE 

Poistenie vteobecnej zodpovednosti za tkodu 
	

200 000,00 EUR 	863,47 EUR 

Lehota splatnosti: 
	

Spotu poistne: Lehotne poistne + Dan z poistenia: 	209,87 EUR + 16,79 RJR 
'Stvrtrodne 
	

863,47 EUR 	Lehotne poistne s danou no uhradu: 
	

226,66 EUR 

Poznamka: 	Dan z poistenia vo vjgke 8% je vypoEitana v zmysle zakona E. 213/2018 Z. z o dani z poistenia 
a o zmene a dopineni niektorYch zakonov. 

VSeobecne 	Tento dokument je potyrdenim o pridelenf Oslo / ovykonanej zmene poistnej zmluvy 511106118. 
ustanovenie: Toto poistenie so riadi prfslu§ncem navrhom poistnej zmluvy civ nom uveclenYmi vteobecnymi 

poistnjrmi podmienkami, zmtuvnjrmi dojednaniami a dolo2kami Allianz - Slovenskej poistovne, a. s. 

Bankove 	TATRA BANKA, a. s., Zislo ifEtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511106118 
spojenie: 

Kontakt: 	obchodny zdistupca Ing. Ignac Takacs,teL +421908858324, Hviezdna 238/77, 930 11 Toporniloi 

     

"7 

 

Allianz® 0 

Dr 	41,4 ,,raN 

 

     

Dr. Agata Aniela Przygoda 
	

Branislav Martinka 
viceprezidentka rezortu prevadzky 	 riaditer odboru korporatnych rizfk 
Allianz - Slovenska poistovna, a. s. 	 Allianz - Slovenska poisfovna, 0,5. 

V Brcttislave, 16.012020 
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Stavba 

Objednavatel" 

Zhotoviter 

REKONS`TRUKCIA HORNE.' STANICE LANOVEJ DRAHY KAMZIK-2ELEZNA STUDNINA 

EKO — podnlk vereJnoprospetnich sluileb 

Halatova 20 , 832 90 Bratislava 

PR BUILDING spol. s r.o. 

Pri trati 15/A, 82106 Bratislava 

1 	 I PRBUILDING Harmonogram stavebnjrch prac 

P POP'S 
PRACOVNE DNI 

1 	2 3 	4 5 	6 7 8 	9 10 11 12 13 14 	15 16 	17 18 	19 20 21 22. 	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

I ETOIN - Rekonitrukcla strechy a suvIslacej ocerovej konttrukcle 

: 

-1 

2 E119 - Ehiracie prace - rekongtrukcia strechy 

3 ETOIE - Elektroinitalacie 

4 EfO4N - Rekon1rukcia fashdy 

5 E1413 • BP - rekon1rukcia degradovanich bet6novich kordtrukck 

6 
ETO5N - RekonStrukcia vnutornych priestorov regtaur4c4 a technickeho 

zazemia 

E1513 • BP - rekor&ukcia yntitornich priestorov na 1.PP - technickeho 

zazemia a reftauracie 

8 ETO5E - Elektrointtalacie 

9 5E15I7 - thduchotechnika 


