
Zmluva o dielo č. V6 / 2022 Ič
uzaýorená podl'a $ 536 a nasl. obchodného zákon4íka č. 5l3l9l zb. na zhotovenie diela.

I. Zmluvné stanv:

objednávatel': Mesto Tuľzovka
Stľed č.178
023 54 Tuľzovka

Zasttryeĺý : JUDľ. Ľubomír Golis, pľimátoľ mesta
Zástupcak rokovaniam vo veciach :

- technických : Ing. Ján Čeľveník _ vedúci'ĺ.ýstavby aronĺojamesta
B3"k spojenie.: Prima banka Slovenskoo a.s.
ICO: 00314331
DIČ: 2020553315
Tel. : 0411420 9340

Ing. Ján Ceľveník, t.č. 0905 575 253
e-mail : jan.cervenik@turzovka.sk

1.2, Zhotovitel': LEMONT_SLOVAKIA ŽILľ{Ä, s.ľ.o.
Vel'ké Rovné č.586
0l3 62 Vel'ké Rovné

Zasttryený: Ing. Róbeľt Škrkoň, konatel'spolgčnosti
Zástlĺpca k ľokovaniam vo veciach :

- technických: Ing. Ján Tabaček, stavbyvedúci zhotovitelh
Bank.spojenie: VÚB, a.s. Žilina
ICO: 31600042
DIČ: 2020442600
Tel. : +421 41 763 76 48
e-mail: lemont@lemont.sk

II. VÝchodiskové podkladv a údaie

2.l.Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotovitel'a zo dňa 0L07.2022na
zhotovenie dodávky amotrtáže stavebných prárc avýrobkov na stavbe ooZvýšenie eneľgetickej
účinnosti objektu KaSS v Tuľzovkeo p.č.CKN 2/2 Turzovka, doplnenie stavebných pľác a
materiálov".

2.2. Y ý chodiskové údaj e
Názov stavby : Zvýšenie eneľgetickej účinnosti objektu KaSS v Tuľzovkeo

p.č.CKN 2l2,Tlrzov|<a
Doplnenie stavebných pľác a materiálov

Miesto stavby: CKN 2/2, k.ú. Turzovka, mestská časť Turzovka-Stred,
lokalita existujúci objekt KaSS Tuľzovka

Projektant: Ing. Róbeľt Zlatoš, autorizovaný stavebný inžinier
Bajzova3120l32
Ži|ina,o10 01

Charakter stavby: Stavebné úpravy existujúceho objektu
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ilI. Pľedmet plnenia :

3.l. Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie dodávky amontátŽe stavebných prárc aýľobkov na
stavbe ,,Zvýšenie eneľgetickej účinnosti objektu KaSS v Tuľzovkeo p.č.CKN 2/2
Turzovka, doplnenie stavebných pľác a mateľiálov", podľa cenovej ponuky zhotoviteľazo
dĺla0I.07.2022:

3.1.1, Rekapitulócia cenovej ponuky

Doplnenie stavebných prác a mateľiálov ................1 kpl

o Stavebné úpľavy existujúceho balkóna...... '...1 kpl
o Demontáž existujúceho kamenného obkladu a povľchová úpľava stĺpikov

balkóna.
Demontáž existujúcich zariadeni klimatizácie
Úpľava existujúcich lapačov stľešných splavenín....
Doplnenie konzol na uchytenie existujúcich káblov na fasáde objektu............
Vyrovnávanie nerovností na fasáde objektu..'.'..
Doplnenie odvetrania pivničných pľiestorov...
Doplnenie odvetrávacích komínkov na plochej streche objektu.......
Doplnenie ýmeny pivničného okna...'............'... ]'......'..
Doplnenie stavebných úpľav vonkaj šieho schodiska.'..''......'
Doplnenie vonkaj ších svietidiel na fasáde objektu...''.'
Stavebné úpravy vonkajšieho zétbradlia na balkónoch a fľancúzskych oknách

..... I

..... I

..... 1

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl
kpl

... 1

... I

... 1

... 1

... 1

,.. I

..1

objektu.......
Doplnenie bleskozvodu.

I

a

3.2 Pľedmetom plnenia sa rozumie súhrn všetkých mateľiálov, stavebných hmôt a dielov,
qýrobkov, pľác, ich montáž, špecifikovaných v pľiloženej cenovej ponuke zhotovitel'a zo dÍla
0I'07 '2022, ktoľá tvoľí neoddelitelhú súčasť tejto zmluvy.'
Zhotovitel' sazaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Predmetom zmluvy je aj vyhotovenie a odovzdanie nasledujúcej dokumentácie pri odovzdaní
stavebného diela:
ď stavebný derľrík
b/ ceľtifikáty, atesty, zfuučne listy, ľevízne správy, tykajúce sa diela a jeho častí
cl preberaciprotokol

IV. čas plnenia:

Termíny plnenia predmetu zmluvy podlh čl. III sú nasledovné :
Zaéatie diela: 18.07.2022
Ukončenie diela : 16.09 2022
Zm|uvné strany sa dohodli, že zhotovitel' nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela podlä
bodu 4.1 v dobe, počas ktorej nemohol plniť svoje povinnosti súvisiace s pľedmetom plnenia
zmluvy následkom okolnosti, ktoľé vznikli na stľane objednávatel'a (neodovzdanie staveniska
v dohodnutom teľmíne, realizácia prác za prevádzky nad ľámec obmedzení dohodnutých pri
odovzdaní aprevzati staveniska) aZmeny objemového, alebo konštrukčného chaľakteru diela
oproti projektovej dokumentácii. V tomto pľípade má zhotovitel' právo na predlženie času
plnenia zmluvy.

3.3.
3.4.

4.r.
4.r.r.
4.r.2.
4.2.
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4.3

4.4.

5.1.

5.2.

5.3

5.3

5.4

Ak zhotovitel' pľipľaví dielo' alebo jeho dohodnufu časť na odovzdanie pľed teľmínom
ukončenia' objednávate|' sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoľšom termíne.
objednávatel' sa zavazuje, že dokončené dielo pľevezme a zaplati za jeho zhotovenie zmluvnú
cenu.

V. Cena diela:

Ceĺa za zhotovenie predmetu plnenia zmluvy v ľozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na
zák|ade ýsledkov veľejného obstarávania a dohody zmluvných strán v súlade so zákonom
č,'18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskorších pľedpisov a je doložená cenovou ponukou
zhotovitel'a zo dila20.09.202l, ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy ako pľíloha č'l .
Cena je konečná a nemoŽno ju navýšiť, okrem podmienok určených v tejto zmluve.

Cena za zhotovenie predmetu diela podl'a bodu 3.1.tejto zmluvy je konečná, platná na lehotu
''nýstavby za celé dielo a predstavuje sumu :

Cena diela komplet spolu

Cena celkom bez DPH........... .,,.....42.437r16C
DPHz0yo. ,.8.497,43 C
Cena celkom s DPH.... 50.924,59 €

)
Slovom : Päťdesiat tisíc deväťstodvadsaťštyľi eur a pät'desiatdeväť centov.

Cena diela pokr1ýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vľátane vedl'ajších
ľozpočtor1ých nákladov a DPH. Všetky kalkulácie a položky v cenovej ponuke sú v súlade so
zákonom NR sR č. 1811996 Z. z. o cenách, v znení neskoľších zákonov a predpisov'
Ceny za pľedmet obstarania je možné zmeniť len v nasledovných prípadoch:
a/ pri zmene sadzby DPH v čase realizácie
bl pi zmene technického a mateľiálového riešenia požadovaného objednávatel'om
c/ v prípade rozšíľenia alebo zúŽenia predmetu plnenia zmluvy zo stľany objednávatel'a

VI. Platobné nodmienkv - fakturácia :

6.1. Ceĺuza zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje uhľadiť následovne

Platby za vykonané práce vpľiebehu realizácie diela sa budú uhrádzať nazák|ade čiastkových
faktuľ vystavených podl'a odsúhlaseného podpísaného súpisu zrealizovaných pľác spolu
s príslušnou DPH, pľipadajúcou na faktuľované vykonané pľáce. Súpis bude odsúhlasovať
poverený zamestnanec objednávatel'a.
objednávatel' finančné pľeddavky na dielo nebude poskytovať

6.2. Faktúra bude pľedložená objednávatelbvi v 3 výlačkoch a bude obsahovať minimálne
tieto údaje :
- označenie zhotovitelä a objednávatelä
- miesto anázov diela
- číslo zmluvy
- číslo faktury ľesp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotovitel'a
- fakturovanú sumu
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- pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotovitel'a
- prílohou bude súpis prác adodávok

6.3.Vprípade' že faktira nebude obsahovať uvedené náležitosti podl'a bodu 6.2. zmluvy, je
objednávatel'opĺávnený vľáúiť ju zhotovitelbvi na doplnenie' Nová lehota sptatrrostĺ
začne plynúť dňom doľučenia opravenej faktury objednávateltvi'

6.4. Splatnosť faktúry bude do 14 dní od písomného dóľučónia faktúry na sídlo objednávatel'a.

7.1

7.2.

7.4.

7.5

7.3

8'1. Zhotovitel' sazaväzuje vykonať celé dielo v rozsahu vlastnej technickej spôsobilosti
a registrovaných pľedmetov činnost i zapisaný chv obchodnom registri.

8'2. Zhotovitel'v plnom rozsahu zodpovedá zabezpeénosť pľáce a technických zariadení pri
realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhHsky MPSVaŔ sR č.147l201s zb.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochĺany zdraviapri stavebných
pľácach aprácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsóbilosti nu r.i'ton nieiaorých
pľacovných činností v zneni neskoľších predpisov

8.3 Zhotovitel' zodpovedá za to, že pri realizáóií diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v časejeho použitiaznáme, že je škodlivý.
8.4 Zhotovitel' zodpovedá za škody spôsobené nevhodnou prácou alebo inými ním zavinenými

okolnosťami a tó v plnej miere spôs^obených škôd.
8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník vsúlade s $46d zálkona č'50/1976 Zb. (stavebný

zákon) v znení neskoľších pľedpisov a $ 28 vyhlášky ĺ.+sgĺzooo Z.z. ktorou sa vykonávají
niektoré ustanovenia stavebného zákona

8.6 objednávatel' bude vykonávať odberatel'skú kontľolu nad realizáciou diela a nad dodržiavaním
zmluvných podmienok. Pracovník poverený výkonom technického dozoru diela a kontaktná
osoba pre styk s investorom stavby bude pán Ing. Jtún červeník, vedúci výstavby arozvoja
mesta Turzovka.

8'7 objednávatel' je povinný odovzdať zhotovitelbvi stavenisko, zbavené pľáv tľetích osôb, najneskôľ
v deň podpísania tejto zmluvy. V prípade posunutia termínu odovzdania staveniska má zhotovitel'
pľávo na pľedíženie termínu pln.niu iodl'a bodu 4.1 o túto dobu.

8.8 Zhotovitel'zodpovedá za poriadok ačistotu na stavenisku, odstľáni na vlastné náklady odpady,
ktoré sú ýsledkom jeho činnosti.

8.9 o odovzdaní apľevzati diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané ak
objednávatel' v zápisnici vyhlási, že dielo pľeberá. Prôvzatie diela alebo jeho časti môže
objednávatel'odmietnuť pľe vady a nedorobky ato aždo ich odstránenia'

Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začina plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania
aprevzatia celého diela. Záruéná doba 60 mesiacov sa nevzt'ahuje na zabudované zariadenia
ýrobcov, ktoru ustanovujú platné právne predpisy.
Zhotovitel'zodpovedá', že pľedmet tejto zmluvyje zhotovený pod|ä podmienok tejto zmluvy
a že poéas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejtó zmluve.
Zhotovitel'zodpovedá zavady, ktoľé má pľedmet diela v ĺaséjeho odovzdania objednávatelbvi.
Za-vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotovitel' iba i.tedy, ak boli
spôsobené poľušením jeho povinnosti.
Zmluvné stľany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávatel'pľávo priamo poŽadovať
od zhotovitel'a bezplatné odstránenie vád'
Zhotovitel' sazaväzuje zaéať s odstraňovaním vád na diele v zmysle bodu 7.l a 7.4. do 3-ochdní od nahlásenia závady objednávatelbm. objednávatel' áiela sa zaväzuje, že prípadntl
ľeklamáciu vady diela uplatní po jej zistení písomnóu formou.

VIII. Vvkonanie diela a ieho odovzdanie :
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8.10 Stavenisko je povinný zhotovitel'vypratať vteľmíne, ktoý uľčí objednávatel'vzápisnici
o odovzdani a prevzati diela. Nebezpečenstvo, škody na diele ako aj na veciach a materiáloch
potľebných na zhotovenie diela, znášazhotovite|' až do termínu ptevzatiadiela objednávatelbm.

X. Zmluvné pokutv:

10.1

r0.2

10.3

10.4.
10.5.

Ak zhotoviteľ neukončí dielo vteľmíne podlä bodu 4.l.tejto zmluvy ,zaplatí objednávatelbvi
zmluvnú pokutu vo výške 0r5 o/o z ceny diela za |<^ždý i začaty deň omeškania s riadnym
dokončením a odovzdaním diela'
Ak objednávatel' neuhradí zhotovitelbvi faktúru v teľmíne podl'a splatnosti, zaplatí
zhotovitelbvi úrok z omeškania vo qýške 0,5 o/o z faktuľovanej čiastky za každý deň
omeškania.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotovitelä uhľadiť škodu, ktorá vznikla pri
neplnení záväzkl.
Uplatnenie zmluvných pokút sa vykoná písomnou formou.
Sankcie podlä tohto článku budú splatné do 30 dní od doručenia faktur

XI. Vvššia moc :

l1.1. Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sú považované prípady, ktoré nie sú závislé od vôle
zmluvných strán a ani ich zmluvné stľany nemôžu, ovplyvniť, napľ. živelné pohromy,
mobilizácia a pod.

XrI. Ostatné ustanovenia:

l2.I. objednávatel'je opľávnený odstúpiť od zmluvy :

I2.I.I. Ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, alebo podpísať zmluvu o dielo.
I2.I.2. Ak zhotoviteľ zvlastnej viny nedodľžiava kvalitu zhotovenia diela podlä STN avady, zistené

objednávatelbm počas ĺealizácie diela neodstľáni v dohodnutých termínoch.
I2.l'3. Ak zhotovitel' nedodľží vlastným zavinenim postupové teľmíny realizácie diela' dohodnuté

zmluvnými stľanami počas jeho zhotovenia'
I2.1.4. Ak zhotovitel'nedodľží náhľadný termín dokončenia diela.
I2.|.8. objednávatel'môže odo dňa podpisu tejto zmluvy, do teľmínu začatia diela, od zmluvy odstúpi{

ak by nastali skutočnosti nezávislé od vôle objednávatel'a' (vynaloženie peňaŽných pľostriedkov
na odstľánenie živelnej pohľomy, povinnosť uhradiť peňažný záväzok vypýajúci zo zákona,
rozhodnutia súdu, či štátneho oľgánu atd'. ...), ktoľé by spôsobili neschopnosť objednávatel'a
financovať aj časť z uvedenej ceny diela.

I2.2. Zhotovitel'je opľávnený odstúpiť od zmluvy :

I2.2.l Ak objednávatel' nesplní zmluvné podmienky a Qým zhotovitelbvi znemožňuje vykonávanie
prác.

12.3. odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí bý uvedený dôvod,
pľe ktoý stľana od zmluvy odstupuje . Vykonané pľáce budú odúčtované podlä zmluvných
cien faktúrou a objednéxatel' uhradí náklady, ktoré preukánateľne zhotovitelbvi vznikli
a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

12.4. Po teľmíne začatia výstavby, môže objednávateľ zmluvu písomne vypovedať, ak nastanú
skutočnosti uvedené v bode 12.1.8. tejto zmluvy. Výpovedná doba je v tomto pľípade 30 dní.
Počas tejto ýpovednej doby zhotovitel' zabezpeéi stavbu tak, aby po pľerušení qýstavby
nedošlo kjej poškodeniu v dôsledku poveternostných vplyvov, krádeže, či iných podobných
okolností. objednávatel' v pľípade tejto výpovede uhľadí zhotoviteľovi pomemú časť ceny
diela, vrátane nákladov na zabezpečenie diela, ktoých výšku bude tvoriť cena skutočne
prevedených pľác zhotovitelbm do konca uplynutia výpovednej lehoty.

-

zho89698
Textový rámček



13.1

13.2.

13.3.
13.4.

13.s.

13.6.

XIII. Záy erečné ustanovenia :

Zm|uvavznká ako pľejav súhlasu oboch znlurmých strĺán sjej celým obsahom anadobúda
pľávoplatnosť dňom jej podpísania zmluvnými stľanami.
Zmluva môže bý zmenení len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
V ostatnom platia pľe zmluvný vďah ustanovenia obchodného zákonníka.
V pľípade, že vzniknú spory vyplývajice z tejto zmluvy, zmluvné stľany ich riešia dohodou. Ak
nedôjde k dohode, môže ktoľákol'vek zo zsn|uvných stľán požiadať o ľozhodnutie pľíslušný
súd'
Zmluva obsahuje 6 strán je vyhotovená v4-och qýtlačkoch, zktoýchkúdá zmluvná
stľana obdtži po dvoch vyhotoveniach.
Učastníci zmluvu pľečítali, poľozumeli jej obsahu anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali

V Tuľzovke dňa 15.07.2022 Vo Vel'kom Rovnom din 15.07.2022

TURZOVI(A

54

Ľubomíľ Golis, pľimĺĺtor
Mesto Turzovka
objednávatel'

!t o.
013 62

)

Ing. Róbeľt Škľkoňo konatel'
LEMoNT-SLoVAKIA ŽILINA s.ľ.o.,

Zhotoviteľ

Príloha č. 1
Pľíloha č. 2

Cenová ponuka zhotovitel'a zo dňa01.07.2022
Zénnan stavebného dozora zo dňra 15.07 .2022
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KRYC! LIST ROZPOCTU

4331Mesto Turzovka' Stred č.í78' Turzovka 02354

lng. RÓbert Zlatoš

LEMoNT-sLoVAKlA ŽlLlNA, s'r.o. 600042

energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke,
2l2Tunovka

stavebných prác a materiálov

lng. Ján Tabaček 01.07.2022

lČ DPH

l_! í]: Dňa

:,;

Rozpočetčíslo Spracoval

Názov

Názo'l

JKSO

EČo

Miesto

lČo

stavbY

objektu

objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Merné a účeIové

Náklady/ 1 m'j ruah}íffi;i1Počet

0 0,00 0

Počet

0,00

Náklady/'ĺ m.j.

0,00

Počet

0

Rozpočtové nákIady r EUR

Základné rozp' nákladyA
HSV Dodávky

PSV Dodávky

5 "M" Dodávky

7 zRN (r. 1-6)

20 HZS

964,96

MontáŽ2 20 202,52

5 686,01

MontáŽ4 2 720,14

6 235,31

b MontáŽ 6 628,22

42 437,16

0,00

DopInkové nákIady

0,00

0,00

11

12 DN (r.8-11)

21 Kompl. činnosť

'ĺ0 Kultúrna pamiatka

B
I Práca nadčas

I Bez pevnej podl 0,00

0,00

0,00

VedI'ajšie rozpočtové náklady

'ĺ9 VRN (r' í3-ĺ8)

22 ostatné náklady

'ĺ8 VRN z rozpočtu

17 ostatné

14 Mimostav. doprava

15 Územné vplyvy

'ĺ6 Prevádzkové vplyvy

c
13 Zariad. staveniska 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

celkové nákladyD

25 Cena s DPH (r. 23-241

23 Súčet7' 12'19-22 42 437,16

50 924,59

I487,43DPI 20,00 o/oz 42437,16

E

26

27

Dátum a podpis

objednávatel'

Dátum a

Projektant

Zhotovitel'
Dátum a pod

(}'ĺ [í1] Vĺi''ĺ Rovné č. 586
ĺl. i]' ii : i]}l1,]l1i044 jl600

Pečiatka

Pečiatka

i!iľĺľt, s'ĺ'.tt

28

Prĺpočý a odpočty

Dodávky objednávateľa

Kĺzavá doloŽka

Zvýhodnenie + -

0,00

0,00

0,00
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,l

ulácia objektov stavby
Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke, p.č'CKN 2l2Turzovka
Mesto Tuzovka' Stred č.178' Tuzovka02354

zhotovilet LEMONT-SLoVAK|A ŽlLlNA, s.ľ.o.

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

1.7.2022

lng' Róbert Zlatoš

lng. Ján Tabaček

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Gena s DPH

22-18-1
Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v
Turzovke, p.č.cKN 2l2 Turzovka 42 437,16 8 487,43 50 924,59

,| Stavebné úpravy existujúceho balkóna 3 353,84 670,77 4 024,61

2
DemontáŽ existujúceho kamenného obkladu a

povrchová úprava stĺpikov balkóna 4 894,58 978,92 5 873,s0
3 Demontáž existujúcich zariadenĺ klimatizácie 7M,80 't48,96 893,76
4 Úprava existujúcich lapačov strešných splavenin 711,70 't42,34 854,04

5
Doplnenie konzol na uchyltenie existujúcich kábIov na

Íasáde objektu 573,92 114,78 688,70

6 Vyrovnávanie nerovnostĺ na fasáde objektu 9 898,69 1979,74 11 878,43

7 Doplnenie odvetrania pivničných priestorov 1244,33 248,87 1493,20
Doplnenie odvetrávacích kominkov na plochej streche

objektu 413,19 82,U 495,83

I Doplnenie Výmeny pivničného okna 266,85 53,37 320,22

10 Doplnenie stavebných úprav vonkajšieho schodiska 't 067,55 213,51 128',t,06

11 Doplnenie svetelného nápisu nad hlavným vchodom 2877,05 575,41 3 452,46

12 Doplnenie vonkajších svietidieĺ na fasáde objektu ) 'l 519,42 303,88 't 823,30

13
Stavebné úpravy vonkajšieho zábradlia na balkónoch a

Írancúzských oknách objektu 6 348,98 1 269,80 7 618,78
14 uoplnenre DlesKozvoou I522,26 1704,45 10 226,71

Celkom 42 437.16 I487.43 50 924.59

l' j .lq' .ň
k:'Ĺ-. -'i'':: 

l]et.l

_---jFR''ĺ.l

lČ ĺ; 202a4426A0

lirri T4

ť-
r'í ci

,*

+

ťl
lrrr,',,

gt*Ä.:t

Strana 1 z 1

zho89698
Textový rámček



ÉT
zýýlenie eneŕgetickej účĺnnosti objektu Kass v Turzovke, p.č.cKN 2/2 Turzovka

slavebné úpravy existujúceho balkóna

lng. Ján Tabaček

objednávatéľ: Mesto Turzovka' stred č..t78, Turzovka 02354
zhotoviteľ: LEMoNT-sLoVAK|A ŽlLlNA, s.r'o.
Dálum:1.7'2022

KCN Kod položky Popis MJ MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

2 3 4 5 6 7 10

HSV

6

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

885,46

230,il

1 R
lz.I11a3131zĺ11 l

lo lvazanina z betÓnu prostého lr. C25l30 hr' 5_8 cm l'. 1,584 , ou,uol 230,54

ostatnó konštrukcie a práce_búranie

2 R
2141965042141
9 Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 m3 'ĺ'584 121,87 193,04

3 R
181396508í813
9 Búranie dlaŽieb kamenin. cem' terac. hr. nad 1 cm nad í m2 m2 22,630 5,07 114,73

4 R
1 11',19750't1'111
I zvislá doprava sute a Vybúr. hmôt za prvé podlažie t 4,956 8,66 42,92

q R
11't197908't111
I Odvoz sute a hmÔt na skládku do í km t 4,956 8,50 42,13

b R
1',121979081121
o odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km t 49,560 0,27 'ĺ3'38

7 R
2111979082111
o Vnútrostavenisková doprava sute a Vybúraných hmÔt do 10 m t 4,956 7,58 37,57

I R
2121979082121
I Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmót každých ďalšĺch 5 m t 4.956 0,84 4,16

o R
'ĺ40997913í409
I

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach ',o,'-
ostatný odpad t 4,956 30,00 í48'68

10 R
1U029992E1 1 1 1

o Presun hmôt pre opravy V objektoch výšky do 25 m t 3,887 15,00 58,31

654,92

2 468,38

1271,30

PSV

711

Práce a dodávky PSV

lzolácie proti vode a vlhkosti

11 R
3115711113115
7 lzolácia proti vlhkosti Vodor' náterom V coMBlFLEX-c2 m2 24,090 50,86 1225,22

12 R
083171 130083í
7 odstránenie izolácie proti Vlhkosti í-Vrstvovej m2 22,630 0.40

'ĺ3 R
1202998711202
9 Presun hmôt pre izolácie protĺ Vode V objektoch Výšky do 12 m %o 12,993 2,85 37,03

771 Podlahy z dlaždíc
1 í97'08

14 R
41147714741't4
7 MontáŽ soklov keram.rovných do flexib.|ep.do 1scm m 7,300 7,00 51,10

15 R
5109771575109
7 Montáž podláh z dlaŽdíc keram. rež' hlad. 3oox3oo do tmelu m2 22,980 19,45 446.96

16 R
5838956275838
95627-0 DlaŽba keram' mrazuvzdorná, 30x30cm hr.1omm m2 25,279 25,44 643,10

17 R
12U299ts111202
o Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc V objektoch výšky do 12 m oÄ

12,012 4,66 55,92

Celkom
3 353.84

sľelvby rĺ.;;,ĺl1gi

}än

{. ,., !
'} 

tlj '
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ÉT
enorgetickej účinno3tl objektu Kass v Tu]zovke' p.č'cKN 2l2Turzovka
existujúc6ho kamennóho obkladu a povrchová úprava stípikov balkóna

lng. Ján Tabaček

objednávateľ: Mesto Tulzovke, stred č.í78, Tuízovka 02354
zhotoviteľ: LEMoNT-sLoVAK|A ŽlLĺNA, s.r.o.

Dátum:1.7.2022

Kod položkyKCN Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

2 3 4 5 6 7 10

HSV

6

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 894,58

859,55

1 lurroou,ro-^R
Penetrácia vonk' stien akrylátová a silikónová biela pod omietky
ušlachtilé, pastovĺté, akryl. a sĺlik.Íarby m2 6,960 í '00 6,96

2 lurroour,r-*R
Omietka Vonk. stien ušlachtilá pastovitá silikátová TRB ryhovaná biela,
bal. 25 kg, hr.2 mm m2 6,960 10,20 70,99

3 R lururu.,ou-*
Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy xps lepený celoplošne bez
prikotv. hr. izol. 50 mm m2 6,960 28,99 201.77

4 R 1627474111 ochrana Výstuže stien a podhľadu zo sanačných mált 1 Vrstva hr. 1 mm m2 3í '034 '17.91 555,82

5 R lurnor''', 
,,,

PoIlannulle vonKaJslcn pl@h rovných i zaobléných sklovláknitým pletivom
Vtlačením do tmelu m2 6,960 3,45 24,01

9 ostatné končtrukcie a práce_búranie
4 035,03

6 003 94'ĺ955003 Lešenie ľahké prac. pomocné Výš. podlahy do 2,5 m m2 17''ĺ00 7,60 129,96
7 R 967042713-R odsekanie muriva kamen. alebo betónového plošné hr. do .15 cm m2 87,638 27,99 2 452,99
I 0t3 97901111'.| zvislá doprava sute a Vybúr' hmôt za prvé podlažie 32,864 8,66 284,60
9 211 979082113 Vodorovná doprava suto do í000 m t 32.864 8,50 279,34
'ĺ0 211 9790821 19 Príplatok za ďalších 1 00o m t 328,640 0,27 88,73
11 013 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m t 32,864 0,84 27,61

12 R 979131409
Poplatok za ulož.a znešk.staveb'sute na vymedzených skládkach ''o,_
ostatný odpad t 32,864 'ĺ4'00 460,10

13 R 996991 1 1 1 Presun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 20,780 15,00 311,70

Colkom
4 89/ĺ.58

dÚci

*
:h

)cx n

{}t53

-t

ľ. l
i:t0l0tr
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ET
zvýšenie energetickej účinnosti objektu Kass v Tu]zovke, p.č'cKN 2/2 Turzovka
pemontáž existujúcich zariadení klimatizácie

lng. Ján Tabaček

objednávateľ: Mesto Turzovka, stred č'178, Tuzovka 02354

zhotoviteľ: LEMoNT_sLoVAK|AŽlLlNA, s.r.o.

Dátumi 1.7'2022

P.Č' KCN Kod položky Popis MJ
MnožsĺVo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 o 7 'ĺ0

M Práce a dodávky M

Montáže vzduchotechnlckých zariad.

744,80

21-M

Celkom

'l R |240050í45-Rí Demontáž _ Jednotka klimatizačná, zneškodnenie chladiva jednotiek Ikus 4,0001 65,5s 262,20

2 R l24oosol4s-R2 Demontáž - Jednotka klimatizačná, likvidácia zarĺadení lkus 4,OOO| 43,70 174,80

c R lrooouo',ou-*. l*.
Demontäzne prace - Jednotl(a Kllmatlzacna' demontaŽ vonl(aJ. a vnut
zariadenia 4,OOOl 76,95 307,80

714.80

t';

]Á)iln

ťL
rir)

l:onĺlo

sľĺl r.liyve ĺJú cĺ
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ET
zvý3eni6 energetickoj účinnoeti objektu Kass v Turzovke' p'č.cKN 2/2 Tu}zovka
Úprava existujúcich lapačov strešných splavenín

|/yPracoval: lng. Ján Tabaček

objednáVateľ: Mesto Turzovka, stred č.178, Tulzovka 02354
zhotoviteľ: LEMoNT_sLoVAK|A ŽlLlNA, s.r.o.

Dálumi 'l.7.2o22

P.Č. KCN Kod položky Popis MJ MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 'ĺ0

HSV PÍáce a dodávky HSV

zemné práceI

711,70

1 R 132211101 |Hibenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne m3 1,764 17,761 3í.33
2 K 1t4101101

IZásyp 
zhutnený jám' rýh' Šachiet alebo okolo objektu m3 1,764 3,941 6,95

1

I

Vodorovnó konštrukcie

Rúrové vedenie

3
l lLozKo poo poruDle' stoKy a drobne obJekty' V otvorenom Výkope z

271 |451572111 |kameniva drobného ťaženého 0-4 mm m3 40,66o,sool so,s3l

627,69

4 271 lrr,r,r',r',
Monraz porruora z Kanailzacnycn rur z wroeno pvu tesn. gumovym
krúŽkom v skl. do 20% DN 150 I'" 7,000 0,80 5,60

5 |zóo1 1 1 zul KUrua PVV Kanailzacna nrdpva 16ux4,ox1uoo lr(us 7,000 13,85 9ô95

6 271 lrrrr,r,r"
Monlaz IVaÍoVleK Jeonoosovycn na polruole z Kanallzacnycn rur z HVU V
otvorenom Výkope DN'ĺ50 l" 21,000 1,97 41,37

7 1286167705 Koleno kanál plast KGB 160x87" l*us 14,000 9.58 134,12
I |zót5lJ1 z49 La pae streŠnych Splaven i n lkus 7,000 49,95 349,65

I ostatnó konltrukcie a práce-búranie 5,07

I R 998271 10í
ŕ,resun nmot pre lozKo a oosyp VonKajsleno vodovodneho a

l,
)kanalizačného potrubia 1,5881 3''ĺ9 5,07

Celkom 711,70

{.

}ôn

s" .Yĺ
lonoĺo

qs
:i
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Strana 5 z 'ĺ6

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



ET
zvýĺenie anergetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovko, p.č'CKN 2l2Turzovka

Doplnenie konzol na uchytenĺe existujúcich káblov na fasáde objektu

lng. Ján Tabaček

objednávatéľ: Mesto Turzovka, stred č. 178, Turzovka 02354

zhotoviteľ: LEMoNT-sLoVAK|A ŽlLlNA, s.r.o.

oállmi 1'7.2022

6, KCN Kód poloŽky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

,| 2 3 4 5 6 7 10

PSV

767

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovovó

573,92

573,92

1 K íoĺóv'l 1ó1-K Monraz poopernycn sten. Konzot ocer Kus 8,000 23,34 186,72

2 31 1 852300-01 Konzola stenová 40x40x4' L600 mm kus 7,000 26,24 183,68

3 31 1 852300-02 Konzola stenová 40x40x4, L1000nm kus 1,000 32,27 32.27
4 31 1 écz3UU-U3 Koťvlac, a monftzny matenel Kpt 1,000 71,25 71,25

5 tot 9vólolzvl ľ,resun nmot pre KoVoVe stav. doplnK' Konstr. V oDJeKtocn VysKy do 12 m -/o 100,000 1,00 100,00

Celkom

*

},3Ť1

CJ

*

tq .l
5ť :{

lonloĺn
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ÉT
zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke, p'č.cKN 2l2TuÍzovka

vyrovnávanie nerovnostĺ na fasáde objektu

lng. Ján Tabaček

objednávateľ: Mesto Tulzovka, stred ó.'l78' Turzovka 02354

zhotoviteľ: LEMoNT-sLoVAK|A ŽlLlNA, s.r.o.

DálUm'. 1.7'2022

p.Č' KCN Kód položky Popis MJ MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

2 3 4 5 6 7 'ĺ0

HSV Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenié6

9 898,69

974,19

,| R
l lDoteplenie Vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPs lepený celoplošne bez

Iozszssĺoz-n Iprikotv. hr. izol' 20 mm m2 1 40.ooo I 22,33 3126,20

2 R
l lDoteplenie Vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez

1625258105-R lprikotv. hr. izol.50 mm m2 l05,OOOl 30,64 3 217,20

3 R
I I UoleDlente

Iozszsaĺĺo-n Ionrc'w. nr'
VonK' Konsr' oez povľcn. upravy 

^l,5' 
lepeny celoplosne oez

izol. í00 mm m2 77,oool 44,17 3 401'09

I ostatné konštrukcie a práce-búranie

Celkom

1 14 m @
'ľÁ

}iiĺt

iĺr

:t

^"- L, .i. 1

klnrcľr,
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Kod položkyKCN Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

22 4 5 o 7 10

ET
energetickoj účinnosti objektu KaSS v Tu]zovke, p'č.cKN 2/2 Tu]zovka

'oplnenie 
odvetrania pivničných priestoľov

lng' Ján Tabaček

HSV Práce a dodávky HSV

zemné práce

objednáVateľ: Mesto Tulzovka, stred č.178, Turzovka 02354

zholoviteľ: LEMoNT-sLoVAK|A ŽlLlNA, s.r.o.

Dátumi 1.7'2022

't 244,33

1

221 1131061211 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón' dlaždíc alebo tvárnic ln2 2,OOO I 0,98 1,96

221 1131071',132
odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr' 200_300 mm, do
200 m2 1,.,', 2.oool 4.48 8'9ô

a R 'ĺ 13l07333 odstránenie podkl' alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm l^2 2,OOO| 28.70 57,40
00í4 132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 V rýhach š. do 200 cm lm3 3,0001 2,18 6,54
R 132211201 Hibenie nýh šĺrka nad 60 cm V hornine 3 ručne l'3 3,OOO| 17.76 53,28

6 001 174101001 1,",

zasyp znutneny Jam, sachtet, ryh, zarezov alebo oKolo objel(ov do 1 00
m3 a,oool 3,37 10,11

5 Komunikácie 27,30

7 221 1564261111 Podklad zo štrkopiesku hľ. 200 mm lm2 z'oool o,ĺsl 12,30

I K 1c9o211111 Klaoenre zamKovej Olazby pre cnodcov hr. 60 mm sl(_ A 5O-1OO m2 lm2 z,oool z,sol í5'00

8 Rúľové vedenie 468,'r9

o 271 lrr,r,r,r,
MontaŽ potrubia z l(analizaČných rÚí z PVc v otvorenom Výkope do 20olo

DN 150, tesnenĺe gum. krúžkami I, 23,000 3,65 83,95

10 12861 1 s1 00-01 Rúrka kanáI KGEM-125x1000mm sN4 |ľus 8,000 15,65 1 25,20

11 12861 13100-02 Rúrka kanál KGEM-125x2000nm SN4 l tiĺs 8,000 20,27 162,16

12 12861 1 3s6o-01 Koleno kanalhačné plastové KGB 125X87" |ľus 8,000 3,73 29.84
13 l4z9/z tu1 u-u1 MneZKa kruhovA PVC biela DN 125 lkus 8,000 8,38 67,04

I ostatné konštrukcie a práco-búranie

Celkom

14 013 9610431 1 1 Búranie časti betónových základov m3 8,000 39,41 315,28

15 013 371042361 Vybúr. otvorov do 0'09 m2 v betón. murive hr. do 60 cm ks 4,000 24,18 96,72
í6 013 379011 11 1 zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlaŽie l 3,776 8,66 32,70
17 0'ĺ 3 s79081111 odvoz sute a vybúraných hmÔt na skládku do 1 km 3,776 8,50 32,10
18 013 s79081121 odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 37,760 0,27 10,20

19 0'ĺ3 s79082',t11 VnútÍostavenisková doprava sute a Vybúraných hmôt do 10 m 3,776 7,58 28,62

20 R 979í31409
Poplatok za uloŽ.a znešk.staveb.sute na Vymedzených skládkach ''o'-
ostatný odpad 3,776 'ĺ4'00 52,86

21 R 99ó99'11 11 Presun nmot pre opravy v objel(toch vysky do 25 m 2,807 15,00 42,11

}{:'ĺt

8,,

"i'it'!;i 
.,,

19 n1,Ly r'ĺ: ti ú ';i
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ET
zýýóenie eneÍgetickej účinnosti objektu Kass v TuÍzovke, p.č.cKN 2/2 Turzovka

popĺnenie odvetrávacích komínkov na plochej streche objektu

lng. Ján Tabaček

objednáVateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 02354

zhotoviteľ: LEMoNT-SLoVAK|AŽlLlNA, s.r.o.

Dátufi 1'7.2022

413,',tg

113,19

PSV

761

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie klampiar3ke

KCN Kod položky Popis MJ MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

2 3 4 5 o 7 'ĺ0

1 K loqÓ4oz4u |Namp. F,Z pl. venillacne naost. o-zuu na nl. Krytlne Kus 3,000 33,93 101,79

2 5535U1161 l OminokzPZodvetAv., pr. do20omm KUS 3,000 100,96 302,88
2 to4 3Jólo4zvz |ľ,resun nmot pre KlamplarsKe Konstr' V oDjeKocn VysKy do 12 m "/o 4,264 2,00 8,52

Celkom

!!j!r r/ 1 ii.ĺi

rlĺl'ĺŕ:.r'"*ĺj ú ci

4í3.ĺ9

,ŕ

lln1un.i
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ÉT
energotickej účinnosti objektu Kass v TuÍzovk€, p.č.cKN 2!2Turzovka
výmeny pivničného okna

lng. Ján Tabaček

HSV Práce a dodávky HSV

ostatné konštrukcie a práce-búľanle

objednávater: Mesto Turzovka, stred č'178, Turzovka 02354
zhotoviteľ: LEMoNT-sLoVAKIA ŽlLlNA, s.r.o'
Dálvmi 1.7.2022

6,21

6,21
9

Kod položkyKCN Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

32 4 5 6 7 10

,| R |96808'ĺ1'ĺ6 Vyvesenie plast. okien kus 1,000 0,49
2 R |9ô8082110 Vybúranie plast. rámov okien, do 1 m2 m2 0,413 9,06 3,74
3 013 |9790í1111 zvislá doprava sute a vybúr' hmôt za prvé podlažie 0,051 8,66
4 013 1979081111 odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 0'05í 8,50 0,43
5 013 1979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 0,051 0,27 0.01
o 013 19790821',t1 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmÔt do 1o m 0.051 7,58 0,39

7 R lnrn',..,oon

PoplaloK za uloz.a zneŠk.staveb'sute na Vymedzéných skládkach -o-Tn-

ostatný odpad 0'05í í4'00 0,71
PSV

764

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie klampiar3ke

260,64

21,36
8 764 764410270 PZ pl. oplechovanie rš 550 mm |m 0,750 28,05 21,04
I t64 994764202 Presun nmot pre Klampiarske konŠtr. V objektoch výšky do 12 m T 0,210 'l,50 0,32

767 Konštrukcie doplnkovó kovová

í0 K /o/oJ'l1Uz-K 
lMontaŽ olden plastov'ých jodnokrídlovffi KUS 'ĺ'000 64,03 64,03

11 |g,<no 
plaslove s izol trojsklom' dubová klra' 75x55 s1 KU' 1,000 172,76 172,76

12 Ibt hmÔt pre kovové stav. doplnk@ -/o 2,493 'ĺ'00 2,49

239,28

266.85
Celkom

I

ŕĺr

\t.
cl. j
tonnĺg

Ť-]r)
53

si'ĺ.:v byr.'a ĺlt! ci
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ÉT
energetickej účinnosti objektu Kass v Tuľzovke, p.č.cKN 2/2 TuÍzovka

poplnenie stavebných úprav vonkajšieho schodiska

lng. Ján Tabaček

objednáVateľ: Mesto Turzovka, stred č.178, Turzovka 02354

zhotoviteľ: LEMoNT_SLoVAK|AŽlLlNA, s.r'o.

Dálum:1'7'2022

258'í3

8,17

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

KCN Kod položky Popis MJ MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

2 .t 4 5 6 7 10

1 221 'l13106121 |Rozobratie dlaŽby pre chodcov z betón. dlaždĺc alebo tvárnic m2 2,745 0,981 2'ô9

2 00'ĺ 132201101 |Hibenie ýh šĺrka do 60 cm V horn' lr. 3 do íoo m3 m3 0,275 17.761 4.88

3 001 132201109 |Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 V nýhach š. do 60 cm m3 0,275 2,181 0,60

5 Komunikácié

4 221 |564231111 |Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm m2 'ĺ'905 7,433.901

5 R |59621 1 í 10 |Kladenie zámkovej dlaŽby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2 mz 2,745 7,501 20,59

I

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

ostatné konštrukcie a prác€_búranie

o R |6224031'ĺ3 |omietka vonk. stien si|ikátová škrabaná hr. 2,5mm m2 4,715 10.201 48,0S

7 R |62246-Pc |Vonkajšia penetrácia pod omietku Vonkajšiu m2 4,715 1,OOl 4,72

8 lurror.,,,n
I Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletiVom Vllačeným do tmelu s

Iprichytenĺm011 m2 4,715 3,451 16,27
o R |632452421 |Doplnenie cementového poteru pl' 1-4m2'nr- 10-20 mm mz 15,137 7,861 'ĺ18'98

33,88
'ĺ0 R |9610441 1 1 |Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov do 4 m2 m3 0,072 98,151 7,07

11 01 3 |97901 1 í 1 í |zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie ť 0,144 8,661 1,25

12 013 |97908111í |odvozsuteavybúranýchhmÔtnaskládkudo'ĺ km t 0,144 8,501 1,22

13 013 |979081121 |odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalšĺ 1 km t 1,440 0,271 0,39

14 0'ĺ3 |979082'ĺ 1 1 |Vnútrostavenisková doprava sute a Vybúraných hmôt do 10 m t 0,144 7,581 'ĺ'09

15 013 |979082121 |Vnútrost' doprava sute a vybúraných hmót každých ďalšĺch 5 m t 0,144 0,841 0,12

16 R
l lPoplatok za ulož.a znešk.staveb'sute na vymedzených skládkach ''o"_

|979131409 |ostatnýodpad t 0.144 14,OOl 2,02

17 U14 |999281 1 1 1 
| 
Presun hmÓt pre opravy V obJel(loch VýŠl(y do 25 m T 'ĺ'381 15,00 | 20,72

PSV

713

Práce a dodávky PSV

lzolácie tepelné

809,42

19,17

18 R 713131141
IMontaz tep. lzol' sllen a zaKlaoov lepenĺm celopl' ronozl' pasov dlelcov'

ldosiek m2 4,715 4,44 20,93

19 zÓ51óUJul |rolyslyren exvuoovany 
^ra 

nr.zu mm mz 4,951 5,55 27,48

20 t13 99óĺ'|3zuz IHresun nmot pre lzolacle lepelne V oDJeKtocn VysKy oo 12 m "h 0,509 't,50 0,76

771 Podlahy z dlaždíc

Celkom

21 R 771474114 |Montáž soklov keram'rovných do Ílexib.lep.do 1scm m 2,200 7,00 'ĺ5'40

22 771 I ĺ'|Óĺc1U9 |Montaz poolan z olazolc Keram. rez. nlao. 3UUX3UU oo tmelu m2 'ĺ5' 137 19,45 294,41

23 5A3E95tiZ7-U1 lDlazba keram. mrazuvzdome, 3ox3ocm hr.1 Omm mz 16,240 25,44 413,15

24 ĺ 11 99óĺ ĺ1zuz IHresun nmol pÍe poolany z olazolc v oDjeKtocn VysKy oo 12 m "h 7,610 4,90 37,29

!.titi

s!,l vli7i'ĺ,ĺĺriĺ:i

.1. t.

4;. i],
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Loceĺ
f'4,ĺylenieenergetickej účinnosti objektu Kass v Turzovké, p.č.cKN 2l2TuÍzovĺ

fi,' ooclneniesvételnóho nápisu nad hlavným Ychodom

ĺ
,!,u"or^l' 

lng. Ján Tabaček

objednávateľ: Mesto Turzovka, stred č.178, Turzovka 02354

Zhotoviteľ: LEMoNT-sLoVAK|AŽlLlNA, s.r.o.

oálumi 1.7-2022

KCN Kod položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkomI p.Ô'

2 3 4 6 7 'ĺ01

M

2í-M

Práce a dodávky M

Eloktľomontáže

2 877,05

2477,05

'l 921
l 
r', oo', o , ou

Monraz eFrnsr parapemeno Kanara (prasr) vrarane spojoK, onyDov, ronov,
bez krabíc, šírka 80 až 100mm l. 6,000 5,'14 30,84

2 |34b ĺ1 1 UUz zĺab el4nst PvC manzľab 5O/ĺ5 (Ws) bely ln ô'000 5,96 35,76

921 1,,,,,,,0,,,
Monlaz KÍaolce oo murlva ÁK (9/) Vralane zapoJenla' rozvooKa s VeKom
a svorkovnicou l" í '000 7,31 7,31

lroruou^oo,
^raaca ^R 

rozvoclna : K,1 9 l/5 
^A 

lD1 03xÓ0] s vleckom a svorkovilcou

lou"SP-9ô (5x4/4mm2), sivá 1,000 7,11 7,11

5 vzt lztvtcvlzt Monraz auromaĺcKycn sprnacrcn rere (uz) lKs í '000 13,48 13,48

6 lrornorrnr',-01
sprnac sumraKovy, zapusteny, s Krytom, pez ramka, cro krabrce, s

ln^fotočlánkom, 0,5+1 500 Lux, IP55, sMý 1,000 109,12 109,12

7 R |2í0í90407 Montáž prídavnej skrine pre pripojenie káb|ov I kus 1.000 81,55 81,55
8 K lzluzucuu4-K Monlaz' svetelna taDuľa (31u0x250)mm' do VysKy 1om ll(us 1,000 418,38 418,38

I |ó+ÓUUU-U1 óve(elny napls ló1Uuxzcu] LEU lr(us 1,000 2 088,48 2 088,48

10 9:z1 IZlUUUUlUz Montaz, KaDel uu /5uv ulozeny pod omreil(u L;YKY 2x2,5 lm 38,000 '1,02 38,76

11 lJ41 ZUJMUI 1 napet vu tcuv : vY^Y-u zxz,o P 38,000 0,87 33,06

12 9:l1 IZlUUUUlUO KaDel meoeny ulozeny pod omretKou CYKY 3 x 2, 5 lm 6,000 'l,02 6,12

13 |ó41 
zUJMl 1U

^apel 
vu lcuv : uY^Y-J óxz'o W 6,000 1,18 7,08

Celkom 2A77.05

l{in

s il: vLy'''e ĺ.lL'iĺi

,.1 i:, r:j 
t!1.;,

ti. l
/;ĺl:llĺl
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ÉT
energetickej úói n no8ti'objektu Kass v Turzovke' p.ó'CKN 21 2 Í uÍzovka
vonkajších gvietidiel na fasádé objektu

lng. Ján Tabaček

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

objednávateľ: Mesto Turzovka, stred č.178, Turzovka 02354

zhotoviteľ: LEMoNT-SLoVAKIA ŽlLlNA, s'r.o'

Dátumi 1'7.2022

1519,42

1515,42

Kod poloŽky Popis Cena celkomKCN

3 4 102
trw@EEIE.

,| 921 210010521 odViečkovanie, zaviečkovanie krabíc s Viečkom na závit ks 8,000 0,12 0,96

2 921 2 t0200006
MontáŽ, Žiarovkové svaetidlo' prisadené lP20-44 - 2x svet. zdroj (LED'
halog, kompakt) ks 7,000 9,71 67,97

3 348005P605-01

Ďweilalo pnsadene ĺŕ,ac' Krun IU4óU] LEu 3ów, ó4UUlm' 4UUU^ ))

CoreLine : WL131V LED34S/840 PSR MDU WH, senzor pohybu a
intenzity svetla kus 7,000 167.19 1 170,33

4 R 210290135 zistenie závad - svietidlo lP54-66, 4x lineárna Žiarivka kus 7,000 5,32 37,24

5 9:l1 :z1vóUU'l25 Monlaz' Kaoel Uu /5uV ulozeny poo omletKu v strope UYKY óx'l'5 m 42,000 0,53 22,26

6 '71l zUóM lvU Aaoel vu ĺouv : vYAYil óx]'o m 42,000 0,73 30,66

7 K 213Z91UU1 š'pracovanre vycnoorsKove.t revrze a vypracovanre spravy Kpl 1,000 190,00 190,00

Celkom . :nr:rrr:. . 1519,42

:i::lrby'" i;rJri,::i

*

.t lt:..

ir;. ; i' l;
icl;'jlĺ]
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enérgetickej účinnosti objektu Kass v Tulzovke' p.č.cKN zl2Turzovka

úpravy vonkajšieho zábradlia na balkónoch a francúz8kých oknách objektu

lng' Ján Tabaček

objednávateÍ: Mesto Turzovka, stred č.'ĺ78, Tulzovka 02354
Zhotoviteľ: LEMoNT-sLoVAK|A ŽlLlNA, s.r.o.

Dátumi 1.7.2022

6 348,98

6 3/ĺ8'98

TT

PSV

767

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové

Kod položky PopisKCN Cena celkom

3 4 5z 10

M@EEtr

1
R 767232351 Montáž Al zábíadlia na francúzske okná, zvislá výplň, kotvenie do fasády m 9,300 82,16 764,09

2 bcJ4aĺzz1 zapradlle zP 1z 1090 300x9ĺ'5 t(us 6,000 247,59 1 485,54

Ó R 767232451
Monraz nerez. zaoraora na terasy a oatKony, zvtsla vyptn, uKoveneho do
podlahy m 1'ĺ'000 88,85 977,35

4 553467481 zábradlie lodžiové Lz 7 60ox1 0o kus 2,000 703,50 1 407,00
5 5534ô74a2 Zebractlle lodŽiové Lz 7 60oX100 ,(us 1,000 1 590,00 1 590,00
6 ĺ6l 99óĺrĺzuz ĺ.resun nmot pre KoVoVe stav. doplnK. konstr. v objel(och výšky do 12 m "/ô 'r25,000 1,00 125,00

Celkom 6 348.98

.. " '.".'- jr

s]r,ľb'y'yr"l;jli;í

j{i

í:
'j'
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pOCET
ja, zvÝšĺenie on€rgetickej účinnosti objektu Kass v Turzovke, p.ó.cKN 2/2 Turzovka

/1ĺ: DoPlneniebleskozvodu

fracoval: lng' Ján Tabaček

objednáVateľ: Mesto Turzovka, stred č.178, Turzovka 02354

Zhotoviteľ: LEMoNT_SLoVAK|A ŽlLlNA, s.r.o.

Dátum:1'7'2022

P.Č. KCN Kod poloŽky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotkoVá Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 10

HSV

9

Práce a dodávky HSV

ostatné konštrukcie a práce-búranĺe

800,00

800,00

1 003 949542101
lHydraulrcka zdvihacra plosrna rnstalovana na automobrlovom podvozKu

Ivýšky zdvihu do 27 m hod 20,000 40,00 800,00

M

21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

7 722,26

6 999,06

:!

.',- ti:'-'

2 9Z'l 21uu1uu2.3 Monraz eFrnsr rurKy (prasr) runa, urozena pevne u3z (oz9)mm m 45,000 'ĺ'50 67,50
345ti5ut4943 t<urka el-nst Pvc ohybna o9E773 : t-xP I urbo(g 32, aterna m 45,000 0,82 36,90

4 921 2100'ĺ0136
Monraz ocnrannel rurKy (prast-r.E, novoour a poo) urozena pevne
(d100)mm m 45,000 2,68 120,60

345tcal01 ĺ-U15 Chrantaka Kabelova ohybna, OO212A: DN 90, bezhalogenova, derna m 45,000 4,62 207,90

b 921 21 001 0333
MonEz Kraolce na povrcn ]-nas KK' DlesKozvooova' VraGne zapojenĺa'
rozvodka s vekom ks 8,000 6,58 52,64

7 3549070K1 2 ^raaca 
do zateplena nr' óu-14umm : 11 b6X19t ] pre Dleskoa|' svorky'

veko na skrutky kus 8,000 16,44 131,52

I 921 210220022
uzemnovacte veoente v zemt vctr. svoneK, prepoJenta, tzotacte spoJov
FeznD8-í0mm m 45,000 1,94 87,30

9 JC4gUUUAUT
^runovy 

DtesKozvoctny, uzemnovact clrot rezn) D'lu lu,ttzKglml Kg 27.900 3,03 84,54

10 R 210220025
Monlaz uzemnovacleno veoenla v zeml' FeÁn pas oo -lzummz' sPojenle
svorkami m 'ĺ28'000 2,72 348''ĺ6

11 3C4SUUUA34 ŕ,locna uzemnovacla pasKa (rezn) 3ux4 Io,9cKg/m] Kg 121,600 3,s0 401,28

12 R 3549040443
ĎvolKa oooocna' sPoJovacla (lezn, : ĎK uZ' pre uzemnovaclu PasKu
30x4 (4xM8) matice s podloŽkami kus 28,000 1,05 25,40

13 3549040450 pásoviny (2xM8) skrutka
JvorKa uzemnovacla (Fezn) : ól1 U3' spolenĺe Krunovycn voolcov a

kus 40,000 0,90 36,00

14 K I1UZZU1U T MOntaz zacnytavacreno, zvodoveno vodrca s podperamr, AlMgsr drot ua m 334,000 6,57 2194,38

15 3549001470 KÍuhový bleskoA/odný drôt (AlMgsi) D8 [0'135kg/m] kg 46,440 9,89 459,29

16 354901 2AO4
Podpera vedenia (Fezn) na zateplené fasády : Pv 17-4, klinec
(5x1 40+200)mm' s hmoždinkou kus 63,000 1,09 68,67

17 3549021471
Podpera vedenia (FeZn) : PV 32' na svetlĺky a ocefové konštrukcie
(45nm) kus 160,000 1,38 220,80

18 3549044420 svorka spojovacia (nerez A2): ss s.p. 2sk, s prĺložkou (2xM8) kus 1 30,000 2,17 282,1 0

19 3549044434
svorka zrabova (nerez A2) : so' pre pnpoJenle odkvapovych zľabov
(4xM8) kus 1 5,000 4,63 69,45

20 R 210220137
Montaz zvoooveno voolca s pooperamt, na omtetKu, poo rzotactu, AtMgSr
D8 s PVC plášťom m 140,000 6,55 917,00

21 3c49uu1Aĺc Kruhovy breskozvoclny drot qlMgsu Da/11 , s PvC plasťom p,2okg/m] Kg 28,000 16,48 461,44

22 YZ1 é'lozzuzu1 Monraz zacnyravaceJ ryce oo otzKy Jm, upevnente na stresny nreoen KS 3,000 28,12 84,36

23 3549030402 Tyč zachytávacia (Fezn) : JD 20' so závitom do dreva (DI 8x2000)mm ks 3,000 15,39 46,17

24 3549030470 5.62 16,86Držiak zachytávacej tyče (Fezn) : DJ 4h, na krov, horný, pre tyče D18 ks 3,000

25 3549030471 Držiak zachýávacej tyče (Fezn) : DJ 4d, na krov, dolný, pre tyče D1 8 ks 3,000 8,26 24,78

3549030480 6,5726 stieška ochranná (FeZn) : oS 01' homá, ofuor D20 (mm) ks 3,000 2,19

27 3549030465 stneska ochranne (Fezn) : Os 04' spodná' oýor Dzo (mm) ĺ(s 3,000 2,44 7,32

28 R 210220239 Montáž, tvarovanie pomocného zachytáVača, AlMgsi drď D8 ks 5,000 3,60 18,00

29 921 210220302 MontaŽ bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (sJ'sK'so'sZ'sT'sR01-2) ks 21,000 5,58 117,18

1,5830 3549040A01 svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (Fezn) : sJ 01 (4xM8) kus 6,000 9,48

1'5ô31 3549040436 svorKa skúŠobne cezn) : sz (4xME) kus 15,000 23,40

32 s21 210220361
MOntaZ Zemnracej tyce (z l) do 2m, zarazenre do zeme, pnpoJenre
vedenia ks 3,000 23,09 69,27

21,9233 3c4YUOUAUó lyc uzemnovacla plna Íŕezn) : zl zm (Uzc) KUS 3,000 65,76

34 921 21U22ĺJ3 12 MOntaZ Oonranneno unotnrKa, ateDo rurKy, s orztaKmt, do munva KS 7,000 13,83 96,81

35 3549060402 ochranný uholník (FeZn) : oU 2 m ks 7,000 6,94 48,58

.,,:: 2,50JO 354906041 3 +300)mm
UnlaK ocnranneno unolnlKa U-ezn) : DoU vr 4' s vruÍom (uax1 15

ks ,.,.'t|4,00p 35,00

2,8537 v21 z'tvzzv+v1 uznacenre zvoqu silrKom (Kov, prasl, ĺl' '' 'ĺ5'000 42,75
'Q,66

38 3C49Ut1AUZ stltox oznacovacl (Fezn) : l ĺ 1 1'I z4/X, s oznacenlm Ks'.. .' ,,rĺ.',:|5,010 9,90

/ĺ6.M Zemné práce pri extr'mont'prácach
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K& poloŽky
KCN Popis MJ MnoŽstvo

celkom
Cena

Jednotková
Cena celkom

-, 3 4 5 6 7 '10

14 Káblové ryhy šírky 35' hlbky 30 [cml, zemina tr.4 m 128.000 4,66 596,48

-946 l46u5oul maasyp ryny sirKy 35, hlbKy 30 [cml, zemina tr.4 128,000 0,99 126,72

Colkom

}ôn

s!ovbyľcdrĺei

a 522,26

*

r, ,iz
ĺĺoĺtoĺu

e
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Mesto TURZOVKA
Usek výstavby a rozvoja mesta

Pľíloha č.2 k zmluve o dielo č,.v6 l zozz ĺč

Vyjadrenie stavebného dozora stavby k technickému popisu vzniku doplnenia stavebných
prác amateriálov.

Záznam stavebného dozoľa stavby zo dňa 15.07.2022z

Počas realizácĺe stavebného diela pod ĺá.zvom rrZvýšenie eneľgetickej účinnosti
objektu KaSS v Turzovke", vykonávaného podľa zmluyy o dielo č.v3l2o22 JČ zo dňa
28.03.2022, sa po vzájomnou odsúhlaseni medzi zástupcami zhotoviteľa stavebných prác,
spoločnosťou LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA s.r.o., Veľké Rovné č.586, Veľké Rovné 013

62, objednávatel'a stavby, Mesto Turzovka, Rudolfa Jašíka č.178, Tuľzovka 023 54

a generálneho projektanta stavby Pána Ing. Róberta Zlatoša, Bajzova č.3120, ŽĺIina 0l0 01,
ľozhodlo, Že sa doplnia vybraté stavebné celky o nižšie uvedené stavebné úpľavy, s ktonými sa

v navrhovanej proj ektovej dokumentácii neuvažovalo' resp. neriešila.

Tieto doplnenia, vznikli samotnou a náľočnou pľebiehajúcou ľekonštrukciou diela,
ďalej z dôvodu požiadavky investora stavby zabezpečiť v niektoých prípadoch vyšší štandard
a pľevedenie samotnej rea|izácie stavebného diela a v neposlednom rade z dôvodu doplnenia
vonkaj šej aľchitektury diela.

Vybraté konštrukčné celky, časti a matenály, ktoré budú zakomponované v zmluve
o dielo č.v6 l2O22 l JČ zo dŤn 15.07.2022

Doplnenie stavebných pľác a mateľiálov

Stavebné úpľavy existuj úceho balkóna

- Navrhované stavebné úpľavy týkajúce sa existujúceho vonkajšieho balkóna nad
hlavn1ým vchodom do záneĺnia kulturneho domu, neboli predmetom zmluvy o dielo
č.v3l2022 JC zo dňa 28.03.2022. Navrhované stavebné úpravy zohľadňujú novú
nášľapnú vrstvu v podobe mrazllvzďornej keramickej dlažby s podkladnými vrstvami,
nakol'ko existujúca povrchová úprava balkóna je už v havarijnom stave.

DemonttÍž existujúceho kamenného obkladu a povľchovti úpľava sipikov balkóna

Navrhované
kamenného

ýkajúce sa demontáže existujúceho vonkajšieho
traveľtínu umiestneného na fasáde pri
domu apovľchová uprava existujúcich
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muľovaných stĺpikov balkóna, neboli predmetom zmluvy o dielo č.v3l2O22JČ zo dňa
28.03.2022. Na existujúce stĺpiky balkóna, bude aplikovaná novo navrhovaná vonkajšia
omietka s podkaldnými vľstvami. Existujúci vonkajší kamenný obklad v podobe
príľodného travertínu, bude odborne demontovaný a následne zlikvidovaný, nakoľko
pri vonkajšom obklade sanachádzaexistujúcabuštaRudolfaJašíkao hmotnosti cca400
kg.

Demontúž existuj úcich zariadení klimatiztúcie

- Navrhované stavebné úpravy ýkajúce sa demontáže existujúcich klimatizačných
jednotiek nachádzaj,ilcich sa na fasáde objektu v priestoroch existujúceho balkóna ľesp.
interiéru ýstavnej miestnosti, neboli predmetom zmluvy o dielo č.v3l2o22 JČ zo dňa
28.03.2022. Navrhované stavebné úpľavy zohľadňujú odbomú demontáŽ vyššie
uvedených klimatizačných zaiadení, vréltane odboľnej likvidácie náplne
klimatizačných jednotiek v podobe fľeónu.

Úp r av a exis t uj ú c ic h l ap ač ov s t r eš ný c h sp lav enín

Navľhované stavebné úpravy tykajúce sa úpľavy existujúcich lapačov stľešných
splavenín, neboli predmetom zmluvy o dielo č.Y3l2O22 JČ zo dňa 28.03 .2022.
Navrhované stavebné úpravy, sabudú tykať pľepojepianovo navľhovaného žľabového
systému s existujúcim |ežatym systémom daŽďovej kanalizácie v soklovej časti po
obvode objektu.

Doplnenie konzol na uchytenie existujúcich kóblov nafasáde objektu

Navľhované stavebné úpravy týkajúce sa doplnenia konzol na uchytenie existujúcich
káblov na fasáde objektu, neboli pľedmetom zmluvy o dielo č.v3l2o22 JČ zo dťla
28.03.2022. Navrhované stavebné úpravy, sa budú ýkať zabudovania noých
pozinkovaných konzol umiestnených na fasáde objektu, slúžiacich na uchytenie
existujúcich káblov verejného rozhlasu, intemetového vedenia spoločnosti Test Media
a verejného osvetlenia, nachádzajtĺcich sa v zadnej časti objektu zo stľany existujúcej
požiarnej zbrojnice.

Vyrovndvanie nerovností na fasóde objektu

Navrhované stavebné úpravy týkajúce sa doplnenia rryľovnania nerovnosti na fasáde
objektu, neboli pľedmetom zmluvy o dielo č.v3l2o22 JČ zo dňa 28.03 .2022.
Navrhované stavebné úpľavy, sa budú tykať doplnenia stavebných prác amateľiálov na
docielenie ľovinnatosti existujúcich vonkajších stien, nakoľko vplyvom
poveternostných podmienok a a životnosťou samotného objektu sú v havarijnom stave.

Doplnenie odvetľania pivničných priestorov

Navľhované stavebné úpľavy fýkajúce sa doplnenia odvetľania pivničných priestorov
objektu, neboli pľedmetom zmluvy o dielo č.v3l2o22 JČ zo dňa 28.03.2022.
Navľhované stavebné úpľavy, sa budú ýkať doplnenia odvetrania pivničných
priestoroch pod existujúcim objektom v podobe pľirodzeného odvetľania, vývorením
kanalizačnými
pľiestoru.
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Doplnenie odvetľd'vacích komínkov na plochej stľeche objektu

Navrhované stavebné úpravy t1ýkajúce sa doplnenia odvetrávacích komínkov na plochej
stľeche objektu, neboli predmetom zĺriuvy o dielo č.v3l2022 JC zo dňa 28.03.2022.
Navrhované stavebné úpľavy, sa budú tykať doplnenia odvetľávacích komínkov pľi
styku k'riženia dvoch plochých stľiech pľi vnútomom priečelí budovy na 2.N.P.

Doplnenie uýmeny pivničného okna

Navrhované stavebné úpľavy ýkajúce sa doplnenia pivničného okna objektu, neboli
predmetom zmluvy o dielo č,.v3l2022 JČ zo dňa 28.03.2022. Navľhované stavebné
úpravy, sa budú ýkať doplnenia pivničného jednokrídlového plastového okna,
nachádzq,tlceho sa opľoti existujúcej fontány.

Doplnenie stavebných úprav vonkajšieho schodis ka

Navľhované stavebné úpľavy ýkajúce sa vonkajšieho schodiska do bočného vstupu
zénemia kulturneho domu, neboli predmetom zmluvy odielo č.v3l2022 JČ zo dňa
28.03.2022. Navrhované stavebné úpravy, sa budú týkať vonkajšieho schodiska do
bočného vstupu zázemia kultúľneho domu, v podobe zabudovania novej vonkajšej
mranlvzdo.rnej keľamickej dlažby s podkladnými vrstvami. Existujúca nášľapná vľstva
je v súčasnej dobe v havaľijnom stave, z dôvodu klimatických podmienok a samotnou
životnosťou konštrukcie schodiska.

Doplnenie svetelného ná.pisu nad hlavným vchodom

Navľhované stavebné úpravy tý'kajúce sa doplnenia vonkajšieho nápisu nad hlavným
vchodom do zénemia kultuľneho domu, neboli pľedmetom zmluvy o dielo č.v3l2022
JČ zo dňa 28.03.2022. Nawhované stavebné úp.u..y, budú spo8ivať zabudovaným
svetelného nápisu s názvom ,,Kultúrny dom Rudolfa Jašíka, ktoý novo navľhovanej
stavbe bude vytvárať celkoqi estetický charakteľ stavby. V nočných hodinách bude
nápis osvetlený.

Doplnenie vonkajších svietidiel na fasdde obj ektu

Navľhované stavebné úpľavy !ýkajúce sa doplnenia vonkajších svietidiel na fasáde
objektu, neboli pľedmetom zmluvy o dielo č.v3l2o22 JČ zo dňa 28.03 .2022.
Navrhované vonkajšie svietidlá sa budú nachádzať pri hlavnom vstupe do zázemia
kultúrneho domu.

Stavebné úpravy vonkajšieho zúbradlia na balkónoch afrancúakych okndch objektu

Navrhované stavebné úpľavy fýkajúce sa stavebných úprav vonkajšieho zábradlia
objektu, neboli predmetom zmluvy o dielo č).v3l2022 JČ zo dňa 28.03.2022. Pri
existujúcich fľancúzskych oknách z čelnej strany budovy a zo strany námestia, bude
zabudované nové nerezové zátbraďlie, zábradlíe na balkóne nad hlavným vstupom do
záneĺĺia kultumeho domu, bude zabudované kované zäbrad|ie.
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Doplnenie bleskozvoďu

Vypľacoval

Navrhované stavebné úpľavy ýkajúce sa doplnenia vonkajšieho blesko zvodu,neboli
predmet9m znluvy o dielo č.v3l2o22 JČ zo aĺuzg.os.zozž.sldesa jednať o komplet
novo zabudované vonkajšie prevedenie bleskozvodného systému nu.žlo* objekte.

MESTO TUMOV

023
6

Ing. Ján čeľveník
)

Vedúci oddelenia ýstavby mesta Tuľzovky, stavebný dozorstavby
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