
ZM.LUVA o DIELo č. v_ 6 l 2018
lJzavÍetźlpodľa $ 536 a nasl. zákonač,.513ll99l Zb. obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tejto zmluvy

Cl.I Zmluvné stľany
1.1. objednávatel':
NŁov: Mesto Turzovka

Sídlo: Stred č. 178, 023 54 Tuzovka

Štatutarny zástupca: JUDr. Lubomíľ Golis, primátor mesta

oprávnený ľokovať a kontaký:

- vo veciach zmluvných:JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta

- vo veciach technických: Ing. Ján Červeník, vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta

Ing. Jozef Dorociak, stavebný dozor investora

Zriaďovateľ: v súlade so zákonom SNR č. 369l1990zb. _ územný a samosprávny celok SR
(d'alej len,' o bj e dn avate ľ ")

lČo: 00314331

DIČ: 2020553315

1.2. Zhotovitel':
NŁov: B&Brspol.sr.o.

Sídlo: Korňa č. 889, 023 2l Koľňa

Štatutámy zástupca: Rudolf Barčák _ konateľ spoločnosti

opľávnený rokovať a kontaký:
- vo veciach zmluvných: Rudolf Barčák

- vo veciach technicĘch: Ing Ľubomír Šipula

Zapísaný v:

IČo: 36377902

DIČ: 2020134523

lČ opu: sIOO2Ol34523

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Slovenská sporitel'ňa, a.s.

sK84 0900 0000 0003 1010 9140

L

(d'alej len,, zhotol,ite ľ')

bka76358
Obdĺžnik



Pľeambula

Táto Zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstaľávania a zálr<azl<a je
zadaná v súlade s podmienkami určenými v zadávaní verejného obstaľávanĺa,

v súlade s ustanoveniami zákona 343l20t5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorych zákonov ako podlimitnázátkazka na uskutočnenie stavebných

pľác

Čl. u

Predmet zmluvy
Pľedmetom tejto zmluvy je zźxazok zhotovitelä riadne a věas uskutočniť pre objednávatel'a práce
a dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy ,,Chodníky ý meste Turzovka", v zmysle

ýkazov výmer a projektovej dokumentácie vypracovanej firmou:
Ing. Elena Grambličková, Hurbanova777,022 01 Cadca _ Pľojektovanie dopravných stavieb
a inŽinierska činnosť

objednávatel'sazaväzuje práce prevziať azaplatiť zhotovitel'ovj zaich včasné a riadne
uskutočnenie zmluvnú cenu podl'a Čl. ľv tejto zmluvy.

1. NŁov predmetu zmluvy: o'ChodníĘ v meste Turzovka"
so 01 Chodník pń II/484 Tuľzovka Pľedmĺer - MPs
so 02 Chodník pľi Iľ541 aII]487 Turzovka Vyšný koniec - Semeteš
so 03 Chodnĺk pri MK Tuľzovka - Hlinené

2. Miesto uskutočnenia prác: K.Ú Turzovka, pozemĘ vyšpecifikované PD, ktoré po
zĺealizov ani stavby uvedie zhotovitel' do pôvodného stavu

3. Zhotovitel' vyhlasuje, że má oprávnenie vykonávať činnosti, ktoĺé sú pľedmetom dodávky
pođl'a tejto zmluvy, čo preukazuje platným qýpisom z obchodného ľegistra zhotovitel'ą ktoý
tvorí prílohu tejto zmluvy.

4. Sílčasťou predmetu zmluvy je dodanie dokladov o predpísaných skriškach, certifllkáý a atesý
od použiĘých materiálov, osvedčenia zabudovaných qýrobkov, doklady o zneškodňovaní
odpadov, doklady zz poplatky o uskladnení prebytoěnej zeminy s odvezenými množstvami a
važnymi lístkami, po realizaéné geodetické zameranie aj s CD nosiěom, vyqýěenie
inžinieľskych sietí, prenosné dopravné znaěenie, projekt skutoěného vyhotovenia stavby a
fotodokumentźrcia postupu výstavby, ktoých náklađy na vyhotovenie musia bý'obsiahnuté v
cene predmetu zmluvy.

5. Predmet zmluvy bude zhotovený v súlade so súťažnými podkladmi objednávatel'a, ponukou
zhotovitel'a, podlä podmienok uvedených v tejto zmluve, v stavebnom povolení a určení
prenosného dopravného maěenia. Predmet zmluvy bude zrealizovaný v kvalite podl'a
príslušných EN a platných technických noľiem, schválených technologicĘch postupov,
platných právnych, prevádzkoqých, poŽiarnych a bezpeěnostných predpisov.

čl ul
Termín uskutočnenia prác

1. Pľedmet zmluvy bude uskutočnený v nasledovných termínoch:
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a) objednávateľ ođovzdá stavenisko a projektovú dokumentaciu v dvoch
vyhotoveniach od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľačl. XIII. ods. 1 tejto
zmluvy po vzájomnej dohode.
b) zhotoviteľ zaháji práce: do 5 kalendáľnych dní odo díaprevzatia staveniska
c) zhotoviteľ ukončí práce: do 6 mesiacov(od nadobudnutia účinnosti zmluvy

podľa čl. XII. ods. 1 tejto zmluvy

2. Časoý harmonogram stavebných prác pre fakturáciu jednotliqých ucelených častí predmetu
zmluvy (č|. V.) tvorí neoddelitelhú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 4.

3. V prípade omeškania objednávatel'a so spľístupnením staveniska v dohodnuých termínoch,
pokial'nebude dohodnuté inak' predlžuje sa automaticky termín ukoněenia a odovzdania prtrc
o ľovnaĘ počet dní, ako trvalo omeškanie objednávatel'a.

4. Ak zhotovitel' uskutoční predmet zmluvy alebo jeho ěasť pred dohodnuým termínom,
zavárzuje sa objednávatel' zhotovený predmet zmluvy alebo jeho ěasť prevziať aj v skoršom
ponúknutom termíne.

5. objednávatel'sa zaväzuje, że dokončené práce prevezme azaplati za ich uskutočnenie
dohodnutu cenľ za predmet zmluvy podl'a Čl. ry tejto zmluvy.

6. Dodränie termínu plnenia zo strany zhotovitel'a je zźwis|é od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a
s poskýnutím spolupôsobenia nie je zhotovitel' v omeškaní so splnením jeho povinností
vyplývajúcich ztejto z1nluvy. Podobu, ktoru trvá omeškanie objednávatel'a sposlqytnutím
spolupôsobenia sa pĺedlži termín dokončenia prác, pokial' zaěiatok aj koniec tohto omeškania
zhotovitel' oznämj objednávatelbvi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností
zakladajúcich vmik alebo zanik takéhoto omeškania.

7. Zmluvné strany sa qýslovne dohodli, že Zhotovitel' je oprávnený prerušiť pľáce na diele
v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej
požiadavke objednávatelä na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí bý písomne
odsúhlasené objednávatelbm.

8. Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinný o prerušení výkonu
diela podl'a predchádzajúceho bodu zmluvy písomne informovať objednávatel'a. V prípade, ak
objednávatel' s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí atrvá na zhotovovaní diela,
zhotovitel' je povinný okamŽite pokračovať v zhotovení dielą ak to neodporuje právnym
predpisom Slovenskej republiĘ avýkon predmetných prác je technicĘ możný. Zmluvné
strany sa dohodli, że zhotovitel' nezodpovedá objednávatelbvi za vady diela, ktoré vznikli
v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na zźlklade
p ísomn ého stanov i ska obj ednávatel'a podl'a predchádzaj úcej vety.

9. Termín ukončenia diela ako aj teľmíny uvedené v Harmonograme sa automaticky ( tj.
bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo ) predlžujú:
a) o dobu opľávneného prerušeniaprérc na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo moŽné vykonávať dielo z dôvodu
na strane objednávatel'a, o tejto skutočnosti musí bý spísaný s objednávateľom
písomný protokol,
c) o đobu' poěas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania
alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpeěených alebo poverených
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objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí bý spísaný s
obj ednávateľom písomný pľotokol.

Člry
Cena

Cęnazazhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a Čt. ll ods. 1 tejto zmluvy je stanovená
na zźtklade qýsledku verejného obstarávania - taká ako ju predložil dodávatel' ako úspešný
uchádzač vo svojej ponuke, v zmysle zÁkona NR sR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskoľších pľedpisov avyhlášky MF sR č).8'7/1996 Z.z.,ktorou sa vykonáva zźtkon NRSR
ě.1811996 Z.z. o cenách v platnom zneni, ako cena pevná podl'a schválenej pľojektovej
dokumentácie. Cena za vykonané práceje položkovite uvedená v rozpočte zhotovitelą ktoĘý

worĺ prílohu ktejto zmluve aje jej neoddelitelhou súěasťou aj vo formáte digiĹálnom, tj. na
CD nosiči. Tento ocenený ,ýku výmer bude slúŽiť aj pre potreby naviac prác v zmysle
ostatných ustanovení tejto zmluvy'pľičom jednotkové ceny sú pevné a nerevidovatelhé.

2. Zhotovitel' vyhlasuje, že cena obsahuje všetĘ práce potrebné k bezchybnému vykonaniu
pľedmetu zmluvy, že pri spracovaní cenovej ponuĘ dôkladne preštudoval všetky dokumený,
projektovú dokumentáciu' prílohy k zmluve a ostatné podklady súvisiace s pľedmetom
zmluvy, že mu boli máme všeĘ podmienky súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy, aże
tieto vedomosti zohl'adnil v cene predmetu zmluvy. V cene predmetu zmluvy sú mimo iného
zakalkulované náklady na zriadenie staveniska, zimné opatrenia zabezpečujťlce plynulý
priebeh prác v súlade s odsúhlaseným haľmonogľamom' poistenie zodpovednosti za škody
z činnosti zhotovitelä, či iné potrebné poistenie, colné poplatky a tiež sú v cene obsiahnuté aj

inflačné vplyvy, všetĘ náklady spojené s pouŽívaním a čistením ciest, chodníkov a susedných
pozemkov atd'.

3. Cena zmlu v rozsahu Čl. il e dohodnutá nasledovne

4. Zmluvné strany sa dohodli, że zmena ceny predmetu zmluvy je moŹná iba: v prípade Zmeny
právnych predpisov napr. upravujúcich vyšku sadzby DPH'

5' Za naviac práce sa budú považovať také pr6ce, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej
dokumentácii predloŽenej objednávatelbm zhotovitelbvi a neboli zhotovitelbm poloŽkovito
ocenené vo ýkaze výmer' ktoý tvorí neoddelitelhri súěasť tejto zmluvy ako príloha.
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Cena v Euľ
s DPH

335050,61

153375,17

135966,62

45708,82

DPIJ}O Vo

55841,77

Ż5562,53

22661,10

7618,14

Cena v Bur
bez DPH

Ż79208,84

127812,64

113305052

38090,68

Nrázov stavby

''ChodníĘ v meste
Turzovkatt- spolu

so 01 Chodník pĺiIU484
Turzovka, Predmier

so 02 Chodník pri|U14l
aIU487 Tuľzovka Vyšný koniec
- Semęteš

so 03 Chodník pri MK Turzovka -

Hlinené



6. Práce, ktoré zhotovitel'vykoná odchylne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez
pľíkazu objednávatel'a, nebudú objednávatelbm uhradené. Prípadné zjavné vady pľojektovej
dokumentácie je zhotovitel'povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávatelbvi.

7. Zhotovitel' po dobu rcal.izácie stavby poistí predmet zmluvy na svoj účet proti
nepredvídatelhému náhodnému poškodeniu predmetu zmluvy. Doklad o poistení predmetu
zmluvy predloží objednávatelbvi pľed uzatvorením tejto zm|uvy o dielo. V pľípade poistnej
udalosti je zhotovitel' povinný bezodkladne uvedomiť objednávatelä.

8. objednávatel' má právo rozšíriť ěi zniżiť rozsah plnenia zhotovitel'a či požadovať Zmeny
predmetu zmluvy alebo ktorejkol'vek časti, ktoré môžu bý'podl'a jeho nŁoru nevyhnutné.

čl. v

Platobné podmĺenĘ

objednávatel' neposkyuje žiadne pľeddavky. Cenu za uskutoěnené práce uhľadí objednávatel'
na zttklade faktriľ, ktoľé zhotovitel' vystaví na zttklade súpisu vykonaných prác vďahujúcich sa

na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy vždy po ukoněení mesiaca, podl'a ěasového
haľmonogramu stavebných prác (čl. III. bod 2.). Faktúry a k nim pľislúchajúce podklady je
potrebné predkladať po odsúhlasení stavebným dozorom objednávatelbvi v 4 rovnopisoch
akaŽdá musí obsahovať zistbvací protokol s finaněným čerpaním diela, t.z. že zfaktilry
a súpisu vykonaných prác musí bý zrejmé finančné i vecné čerpanie vykonaných prác celého
diela. Po podpise protokolu o odovzdaní aprevzatí predmetu zmluvy (čl. uII' bod l0.)
vystaví objednávatel'zźryeręěnű vyúčtovaciu faktúru, ktorou objednávatel'ovi doúčtuje zvyšok
ceny diela.

2. Neoddelitelhou súčasťou kaŽdej faktúry bude osobou poveręnou objednávatel'om podpísaný
súpis vykonaných prác vďahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú časť pľedmetu zmluvy
vrátane fotodokumentácie, opatrený olłrúhlou pečiatkou odborne spôsobilej osoby stavebného
dozoru, ako aj pečiatkou a podpisom zástupcu zhotovitel'a a odboľne spôsobilej osoby
stavbyvedúceho a to na każdej strane.

3' Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelbvi, ktorá musí by'
podpísaná a opatrená pečiatkami podl'a čl. V' ods. 2.

4. Faktúry na úhradu musia obsahovať náležitosti faktúry' daňového dokladu, popis vykonaných
prác a cenu. Jednotlivá faktura bude obsahovať nasledujúce údaje:
a) ěíslo faktúry' ľesp. daňového dokladu
b) označenie objednávatel'a a zhotovitel'ą peťlaŹný ústav, číslo ričtu
c) IČo, olČ a lČ opH zhotovitelä
d) lČo, olČ a IČ opH objednávatelä
e) zdanitel'né obdobie
g)deň odoslania a deň splatnosti faktúry
h) fakturovanú zźtk|adnű ěiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po
objektoch
i) pečiatku a podpis opľávneného štatutárneho zĺstupcu zhotovitel'a a stavbyvedúceho.
j) prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác afotodokumentácie vďahujúcich sa na
jednotlivú fakturovanri časť predmetu zmluvy.

5. objednávatel' si vyhľadzuje prźno, že v pľípade neľealizovania pľedmetu zmluvy alebo
neľealizovania časti predmetu zmluvy, nebude nerealizovaný predmet zmluvy alebo jeho
neľealizovanú ěasť zhotovitel' fakturovať vôbec a cena ýchto častí bude odpoěítaná z ceny za
predmetu zmluvy.
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6. objednávatel' vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu
každej faktúry. V pľípade, Že ťaktűľa nebude obsahovať náležitosti vyŽadované právnymi
predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávatel' vráti faktúľu Zhotovitelbvi
na jej doplnenie. V takom prípade sa preľuší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynút'doručením riadnej faktĹrry objednávatelbvi. Pre účely tejto zmluvy sa
za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej Sumy Z účtu objedntryatel'a na účet
zhotovitel'a.

7. objednávate|' si vyhradzuje pľávo spolurozhodovania pľi ýbere rozhodujúcich dodávok
materiálov a právo zmeniť odvozné vzdialenosti vybúranej sutiny a poplatky pri zabezpeěení
bližšej lokality' ako je uvažované vo ýkaze výmer, pričom sa vychádza zmateriálov
pľedpísaných v projekte a tomu zodpovedajúcemu oceneniu v ponukovom ľozpočte'

8. objednávatel'si vyhradzuje právo zadrżať anevyplatiť zhotovitelbvi sumu vo ýške 10 %
zkażdej vystavenej faktúry, a to aż do doby odstránenia vád uvedených v protokole
oodovzdaní aprevzatí pľedmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10') a po pľeukázaní ilhrad faktúr
všetkým subdodávatel'om za vykonané pľáce'

čl vI

Možnost' odmietnut' predmet zmluvy

l. objednávatel' si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania
jeho kvality a štruktúry deklarovanej v projektovej dokumentácii a v tejto zmluve.

CI. VII
Zodpovednost'za vady a záruka

1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že prźrce vykoná podl'a podmienok tejto zmluvy, príslušných
povolení a schválenej projektovej dokumentácie aŹe počas záľučnej doby bude mať predmet
zmluvy všetky vlastnosti v tejto zmluve a v pľojektovej dokumentácii uvedené'

2. Zhotovitel' zodpovedá za vady' ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania
objednávatelbvi. Vady predmetu zmluvy zľejmé už pri pľeberaní musí objedn txatel' uviesť už
v Protokole o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy (ěl. uII. bod l0.)

3. Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoľé boli spôsobené použitím podk|adov prevzĄých od
objednávatelä a zhotovitel'ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávatel'aa ten na ich použití písomne trval.

4. Zfuuéná doba je 60mesiacov azaěína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia
pľedmetu zmluvy

5. Zm|uvné stľany sa dohodli, že počas záruěnej doby má objednávatel'právo poŽadovať
a zhotovitel'povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy.

6. Zhotovitel'sazavázuje odstľániť prípadné vady predmetu zmluvy bezzbytoěného odkladu, ale
najneskôr do l4dní odo dňa doručenia písomnej ľeklamácie objednávatel'a, ak si strany
nedohodnú skoľší termín.
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cl. vilI

PodmienĘ uskutočnenia prác

1. Zhotovitęl' sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v Čl. u te;to zmluvy vo vlastnom mene' na
vlastnú zodpovednosť' na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotovitel'vyhlasuje, že
má oprávnenie vykonávať prtrce v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zaväzuje, že prźrce uskutoění v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve,
podl'a schválenej pľojektovej dokumentácie, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach' d'alej,
že pri plnení pľedmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivostbu, bude dodržiavať
všeobecne zźryäzné právne predpisy, technické noÍTny a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť
východiskoqými podkladmi objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami
opľávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknuých orgánov
štátnej správy.

J ' Zhotovitel' sa zaväzuje strpieť qýkon kontroly (auditu) oveľovania súvisiaceho s dodávaným
tovaľom, prácami a službami kedykol'vek poěas platnostiZoD

oprávnené osoby na qýkon kontroly/ auditu a overovania sú najmä:

a) Úĺar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
b) NKÚ sR' príslušná Správa finančnej kontroly, CertifiŘačný orgán a nimi poverené

osoby,
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce oľgány a nimi poveľené osoby'
d) osoby primané orgánmiv súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
e) Zamestnanci úverovej inštitúcie

3. objednávatel' sa zaväzuje odovzdať zhotov:telbvi stavenisko v termíne podl'a Čl. ul ods. l písm.
a) tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' je povinný viesť na každej stavbe samostatný stavebný denník v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. stavebným zákonom avyhláškou MŽP SR č,. 453/2oOO Z'z',ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného ztlkona, odo dňa zaěatiaprárc aŹ do odstránenia poslednej vady,
resp. nedoľobku uvedeného v Pľotokole o odovzdaní aprevzati predmetu zmluvy (ěl. VIII. bod
10.). Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe amusí byť tľvale prístupný. Zápisy do nęho
ľobí zhotovitel' v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
Do stavebného denníka sa zapisujú všetĘ skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy:

a) všetky ľozhodujúce okolnosti tykajúce sa uskutoěnenia stavby, najmä údaje o
odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo
podmienok určených v stavebnom povolení,

b) špecifikácia vykonaných stavebných pľác, ich rozsah a postup, počet osôb zhotovitelä
a subdodávatelbv, mechanizmy na stavbe,

c) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh qýstavby , najmä časový
postup stavebných pľác, teplota vo vďahu k stavebným prácam najmä s mokým
výľobným procesom' poěasie,

d) zhodnotenie ěiastkového plnenia zhotovitelh pre úěely čiastkovej fakturácie,
e) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti, opatrenia osoby oprávnenej

vykonávať štátny stavebný dohläd a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
Đ zápisy projektantov,
g) zápisy objednávatel'a alebo jeho splnomocneného zástupcu,
h) zápisy osoby vykonávajúcej stavebný dozor a osoby' ktorá vedie uskutočňovanie

stavby, zhotovitel'a stavby,
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i) údaje o odstránení stavebných vád a nedorobkov podl'a Protokolu o odovzdaní
a pr ev zatí predmetu zm luvy'

j) denné záznamy moŽno zapísať iba ýnimoěne v nasledujúci deň, v ktorom sa na
stavbe pracuje,

k) pri stavbách uskutočňovaných Zhotovitelbm stavebný denník vedie predstavitel'
zhotovitel'a po celý čas uskutočňovania stavby až. do odstránenia nedostatkov
skutočného realizovania stavby pođl'a podmienok Pľotokolu o odovzdaní aprevzati
predmetu zmluvy

l) zhotovitel' uchováva denník po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy.

5. Predstavitel' zhotovitelä predloží stavebnému dozoru denný zÁznam najneskôľ v nasledujúci
pľacovný deň. Stavebný dozor objednávatel'a je povinný sledovať obsah stavebného denníka
a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Ak stavebný dozor nesrihlasí
s denným záznamom, zapíše to najneskôr pri d'alšom svojom zźtpise, alebo určí lehotu, v ktorej sa

vyjadrí do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, że s obsahom záznamu
slihlasil. Ak pľedstavitel'zhotovitel'a nesúhlasí so zápisom, ktoý do stavebného denníka vykona|
stavebný dozor, autorsĘ dozor, odborný autorský dohläd alebo iná opľávnená osoba, vyjadľí sa
do tľoch pľacovných dní, inak sa pľedpokladá, że so zápisom srihlasí.

6. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba
stavebný dozor objednávatel'a, oprávnená osoba objednávatel'a a zástupca autorského dozoľu. Ak
stavebný dozor objednávatel'a zisti, że zhotovitel' nedodržuje technologické postupy, technické
norTny' právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
a požiarnu bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžitę
zastaviť vykonávanie pľíslušných stavebných prác a nariadiť nevyhnutné opatrenia.

7. Zhotovitel' sa zaväzuje najmenej 7 ka|endárnych dní pred odovzdaním predmetu zmluvy vyzvať
objednávatel'a písomne a následne zápisom do stavebného denníka k jeho prevzatiu. o odovzdaní
a pľevzati predmetu zmluvy sa spíše Protokol oodovzdaní aprevzatí predmetu zmluvy. Pri
odovzdaní aprevzatí predmetu zmluvy zhotovitel' odovzdá objednávatelbvi projektovú
dokumentáciu skutoěne vykonaných pľác. Podmienkou odovzdania aprevzatia predmetu zmluvy
je odovzdanie dokladov o úspešných vykonaniach všetkých záväzných skúšok predpísaných
osobitnými predpismi azáväznými normami, platné atesý použiĘých a zabudovaných materiálov,
certifikáty ýrobkov, záľ:uěné listy použiých ýľobkov, kópiu stavebného denníka.

8. Zhotovitel' sa zaväzuje vyzvať objednávatel'a na kontrolu všetkých pľác, ktoľé majú byť zakĺýé
alebo sa stanú neprístupnými písomne atież zźnnamom v stavebnom denníku minimálne 3

pľacovné dni vopred. Ak sa objednávatel' nedostaví a nevykoná kontrolu Ęýchto prác, zhotovitel'
bude pokraěovať v ýchto prácach. Ak objednávatel' bude dodatočne potadovať odkrytie ýchto
prác, zhotovitel'bude povinný toto odkrytie vykonať. Náklady odkrýia znáša objednt*atel', ibaźe
sa pľi dodatočnej kontrole zistí' że zavinením zhotovitel'a nebolo právo objednávatel'a na túto
kontrolu ľiadne vykonané alebo práce neboli riadne vykonané. V prípade, Že zhotovitel'
objednávatel'a nepľizve a prevedené práce budú zakýé, náklady na dodatočné odkrytie
vykonaných prác bude na náklady zhotovitel'a. Ak sa objednávatel'kontroly napriek vyzvaniu
nezúčastní a bude dodatoěne żiadať odkrytie, náklady s ým súvisiace bude'znášať objednávatel'
v prípade, że práce boli vykonané v zhode podl'a pľojektovej dokumentácie.

9. Pľávo vykonźxať zźlpisy do stavebného denníka majú zmocnenci objednávatel'a azhotovitelä'
pokial'sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Ing. Ľubomír Šipula
Vladimír Stuchlík
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b) zaobjednávateľa: Ing. Ján Červeník
Ing. Jozef Doľociak

c) za projektanta:
Ing' Peteľ Grambliěka

Ing. Elena Grambličková'

l0' Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vŽdy pľístupný zástupcom
objednávatelä, pľojektanta a dotknudch oľgánov štátnej správy. Uveáené osobý majú právo
vykonávať záryisy do stavebného denníka.

ll. Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnosť aochranu zdravia vlastných pracovníkov, pľotipožiarne
opatľenia a opatrenia proti škodám, ktoľé by mohli vzniknúť 

' na majetku zhotovitel'a
a objednávatę|'a. Zhotovitel' zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracővníci na majetku
objednávatel'a.

12. Zhotovitel'počas uskutočňovania pľác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť
prevádzky objednávatelä alebo subjektu v zriadbvatel'skej pôsobnosti objednávatel'a. bôvod,
rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obme areiĺa plynulosti p"revádzky zhotoviteŕ
prerokuje s objednávatelbm vopred, a to najneskôr do 5 dní pred ýmto obmódzením.

13. Zhotovitel'zodpovedá za čistotu aporiadok na mieste uskutočnenia prác, priebežne odstraňovať
všetky neěistoty na používaných miestnych komunikáciách. Zhoiovitei' odstráni na vlastné
náklady odpady' ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Pri vykonávaní pľác sa bude zhotovitel'
usilovať o zniženie prašnosti a hlučnosti.

14. Zhotovitel' bude informovať objednávatelä o priebehu prác na pravidelných poľadách' ľesp.
kontrolných dňoch, ktoré bude zhotovitel' organizovať podlä potreby' ale najmenej raz za'7
mesiac. Presný termín porady dohodnú zmľuvné strany vopred.

15. Zhotovitel' je povinný stľpieť qýkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami kedykol'vek poěas platnosti a úěinnosti Zmluvy o poskytńutí
nenávľatného finančného príspevku. medzi príslušným riadiacim orgánom u 

_rr..ě1n;7-

obstaľávatelbm, konečným prijímate|bm pomoci a opľávneným osobáň poskýne ui.ítu
potrebnri súčinnosť.

16. K termínu odovzdania dokončenej stavby Zhotovitel'pripraví tieto podk|ady:
atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
doklady o vykonaných skúškach,
zźlruěné listy pre zariadenia a materiály,
návody na pouŽitie od výrobcov'
iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
porealizačné geodetické zameranie3xv tlačenej forme, 1x na CD nosiěi,
pľojektová dokumentácia skutoěného vyhotovenia,
stavebný denník,
doklady o nepoľušeníjestvujúcich inžinierskych sietí ku kolaudácii stavby
všetky doklady požadované ku ko|audácii,
doklady o zneškodňovaní odpadov.
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čl x.
Zodpovednost'za npdodržanie teľmínov a zmluvné pokuty

1. Pokial'bude zhotovitel'v časovom oneskorení oproti teľmínom uvedeným v Čl. lll ods. 1 tejto

zmluvy, musĺ o tom bezodkladne informovať objednávatel'a písomnou formo1, priěom je

pouinňý uviesť apreukźlzať dôvody oneskoľenia. Vpľípade, Že objednávatel' súhlasí so

Zmenou termínu/te;mínov, bude upravený časoqý harmonogram. Takýo postup sa ýka len

objektívnych príčin zdrŹania výstävby aneplatí pre pľípady, kedy je zdrżanie zapriélnené

zhotovitel'om.

2. ZakaŹdý deň omeškania sa stermínom ukončeniaprác (čl. III. bod 1. písm. c) zdôvodov na

stľane Zhotovitel'a' má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 evro za kaŹdý

deň omeškania.

3. V prípade, Že objednávatel'nezaplatí faktúru ľiadne vystavenú naztlklade súpisu vykonaných

prác'do lehoĘ splatnosti, má )hotovitel' pľávo na úrok z omeškania vo qýške 0,05 yo

z fakturovanej ceny zakaŹdý deň omeškania'

4. Ak zhotovitel' poruší svoju povinnosť odstrániť zźlvady v lehote podl'a čl. VII. ods. ó' tejto

zmluvy, zap|ati Zhotovitel' oĘednávatelbvi zmluvnťl pokutu vo výške 500,00 euro za kaŹdý

deň omeškania a za kaŽdú záv adu samostatne'

5. Za każdé nižšie uvedené porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných

a technologických predpisov zaplatizhotovitel'objednávatel'ovi zmluvnú pokutul

. zanepouŽívanie ocĹľanných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov 100,00 EUR

zakażdého zamestnanc a akażdý zistený nedostatok,

. zapožívanie alkoholických nápojov 500,00 EUR za každého Zamestnanca

. zaopätovné zaradeniezamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby 500'00

EUR za každého zamestnanca,
. zaporušenie predpisov BoZ, oPP aoŻp zakażdý zistený priestupok 100,00 až 500,00

EUR podl'a závażnosti ohrozenia,
. zanedodrŽanie čistoty a poriadku na pracovisku l.000'00 EUR za kaŹdý pľípad,

. Zaneopľávnené použivanie technických zariadeni a vyhradených zariadení bez platných

užívacích osveděení 500,00 EUR za katdý pripad'

6. Zaplatenim zmluvnej pokuty a úľokov z omôškania nie je dotknuté právo na náhľadu škody

podl'a ust. $ 373 a nasl. obchodného zákonníka'

Čl x Rĺešenie spoľov

1. Zmluvné strany sa zaväzujil, Že v prípade spoľov pľi vykonávaní predmetu zmluvy podl'a tejto

zmluvy ich budú ľiešiť predovšetkým zmiernou cestou dohody'

Ż. V pľípäde, Že nebude możná dohoda, predmetný spoľ sa uplatní na vecne a miestne

pľíslušnom súde.

čl. xl.
odstúpenie od zmluvya vypovedanie zmluvy

1. objednávatel'môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:

a) zhotovitel'poruší svoje povińnosti vyplývajűce ztejto zmluvy takým spôsobom, ktoý
neumoŽňuje vecnú a časovú realizáciuprác,

2. objednávatel'môŽe zmluvu vypovedať, najmä ak:
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a) Zhotovitel' porušuje svoje povinnosti vyplývajúce ztejto zmluvy opakovane alebo
úmyselne,

b) zhotovitel' je v omeškaní so zaěatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa
odovzdania staveniska.

3. Zhotovitel' môŽe odstúpiť od zmluvy, ak je objednávatel' v omeškaní s plnením finančných
zźtvđzkov o viac ako 30 dní po uplynutí splatnosti faktúry.

4. odstúpenie od zmluvy a vypovedanie zmluvy nadobúda platnosť doruěením druhej strane, po
tejto dobe nemožno úěinky odstúpenia od zmluvy' alebo vypovedania zmluvy odvolať alebo
zmeniť bez súhlasu druhej stľany. odstúpením od zmluvy, alebo vypovedaním zmluvy
zanikajű všeĘ prtxa a povinnosti strán zo zmluvy.

cl. xu
Vlastnícke pľávo a zodpovednost'

za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

l. Zhotovitel' je vlastníkom pľedmetu zmluvy aznźŠa nebezpečenstvo škody na zhotovenej
veci. Vlastnícke pľávo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci
prechádza na objednávatel'a odovzdaním predmetu zmluvy objednávatel'ovi a zaplatením
dohodnutej ceny.

2. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava
podl'a $ 374 obchodného zákonníka.

3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, budemať právo odstúpiť od
tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Učinky odstúpenia nastanú

dňom doručenia oznámenia.

čl. xrrr
Spoloěné a záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na
webovom sídle Mesta Turzovka v zmysle zźtkona č'. 546/2010, ktoým sa doplňa zákon č.

4011964 Zb. oběiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktoým sa menia a dopĺĺajú
niektoľé ztlkony. obidve strany berú na vedomie, že tźúo zmluva podlieha zveľejneniu
v zmysle zźtkona č,. Ż112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informácittm v zneni neskorších
predpisov.

2. Zmluvné strany sú od tohto dňa povinné plniť svoje povinnosti a vykonávať prtna zo zmluvy
vyplývajúce'

3. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy o dielo môžu bý' uskutočnené len so súhlasom zmluvných
stľán, a to qýhradne formou oěíslovaných písomných Zmien podpísaných štatutáľnymi
zástupcami zmluvných strán.

4. objednávatel'alebo zhotovitel' môžu od tejto zmluvy odstúpiť iba z dôvodov uvedených v
tejto zmluve, ako aj v obchodnom zákonníku - zźtkone č,. 51311991 Zb. v platnom znení a
subsidiárne v občianskom zákonníku v platnom znęni.
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5. Zmluvné strany sa dohodli' že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené
v tejto zmluve a v prípade ich zmeny je povinná tá strana' u ktorej zÍnena nastala' o tom
písomne dľuhú zmluvnú stranu infoľmovať. Pre úěely tejto zmluvy sa zmluvné stľany dohodli,
že v prípade, ak adresát doručenú zásielku zaslanú na adresu uvedenú v zmluve alebo neskôr
písomne oznámenú dľuhej zmluvnej strane neprevezme, považuje sa zásielka za doručenú a to
v deň jej vrátenia odosielatelbvi ako nedoručená.

6. Ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre tűto zmluvu ustanovenia obchodného
zákonníka, ustanovenia Stavebného ztlkona, Zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov
v platnom zneni.

7 ' Zmluva je vypracovaná v šýroch originálnych vyhotoveniach, pričom objednávatel'
a zhotovitel' dostanú po dve vyhotovenia. Zmluvné strany po podrobnom oboznámení sa s
obsahom tejto zmluvy a podkladmi s ňou súvisiacimi vyhlasujú, Že jej obsahu porozumeli, že
zmluva je slobodným prejavom ich skutočnej vôle, a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne
podpisujú.

8. Prílohy tejto zmluvy tvoria:
Príloha č. 1 Podmienky zhotovenia predmetu zmluvy
Príloha ě. 2 Povinnosti zhotovitel'a vo veci dodržiavania predpisov BoZ a Po
Príloha č. 3 ocenený Yýkaz výmeľ stavebných prác
Príloha č. 4 Časoý harmonogram stavebných prác
Príloha č. 5 Výpis z obchodného registra zhotovitelä

Za objednávatel'a: Zazhotovitel'a:

ĺł.cĺ. ł,(eiY R,o1$

V Turzovke, dňa..... V Koľni

JUDľ Golis, pľimátoľ Rudolf _ konatel' spoločnosti

&LB spot s ŕo'
MI,STO TURZOVI(A

023 s4
6

o23 27 roR]ÝÁ č. 889
lč opľł: sK2020134523 @
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Príloha č. l

Zmluvné strany sa budri v priebehu ręa|izźrcii predmetu zmluvy popri podmienkach vyplývajúcichz obsahu uzatvoľenej zmluvy riadiť aj nasledovnými poo'ĺenĹumi:

čl l.
STAVENISKO

1' Staveniskom sa rozumie pľiestoľ, na ktorom zhotovitel' vykonáva stavebno_mo ntźňne práce,súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. objednávat el'ša zaväz":" 
"a"u'auť 

zhotovitelbvistavenisko pre vykonávanie prác zápisnične.
2' objednávatel' je povinný odovzdať itavenisko tak, aby zhotovitel'moho| na ňom zač,ať prácepodlh podmienok dohodnudch v zmluve u, praću"h.iadne pokračovať podl,a projektu, tj.odovzdať stavebnú pripravenosť (sP). objednävatel'vyzve zhotovitel'a písomne na prevzatiestaveniska minimálne.3 dni pľed požadovaným teľmíiom zač,atia stavebných a prípravnýchprác' Prevzatie staveniska potvrdia zástupcovia zmluvných strán písomný.n_i.otoLolo',n.3' Zhotovitel' bude ľešpektovať podmienky orguii'iłiě dopravy nu ".iuiĹ" a prístupovékomunikácie na stavbu. Jednotlivé dodávĹy ń..iál;; na stavbu bude zhotovitel, avizovaťvopred.
4' Zhotovitel'zodpovedá, že bude udržiavať na prevzatom stavenisku a jeho bezprostrednomokolí poriadok a ěistotu, odstľaňovať odpady a neeisto| vzniknuté z jeho činnosti najmä napoužívaných komunikáciách denne odvozoń na vlastnj náklady. Nečistoty a odpady, ktoréponechá zhotovitel'. po.dokončení pľedmetu zmluvy na stavenisliu .u pouuíuiĺ za nedorobok
- s následnými sankciami podl'a tejto zmluvy5' Zhotovitel'je zodpovedný za dodržiavanie p.edpisov BoZ a Po pri vykonávaní svojej činnostina stavbe' Zhotovitel' zodpovedá za to, 

'że 
jehô pracovníci realizujúci predmet zmluvy budúabsolvovať pľíslušné a predpísané školen"ie z predpísov BoZ a Po a pľíslušné skúšky,lekárske pľehliadĘ a budú profesionáln" .po'ouiii p." predmetnú činnosť. Súčasneprehlasuje, že má príslušné opľávnenia pľe svo;uiinno.i (qýkopové práce,práce vo výškach apod).

6' Zhotovitel' je pľi vykonávaní svojej činnosti zodpovedný za dodržiavanie podmie nok BoZ aPo, ktoľé 
"yplľuj: 

z podmienoŘ prevádzky staveniska'a realizźrcie stavuý. żhotouit"l, budeorganizovať vykonávanie prác tak, aby nedoilo k poškoáelri u zdravia;l;'t"ý; p."covníkov atľetích osôb, škodám na majetku, zňoršeniu poämienok pr" verejnosť - negatívne účinkyznečistenia, h|uku, prípadne iných vplyvov vżnikajricicĹ v dôslediu p.a""'rt otovitel,a nastavenisku.
7 ' Zhotovitel' úplne vypľace stavenisk9 

-vnátane svojich zariadení a materiálu potľebnýchk realizácií predmetu zmluvy do l4dní od odovzdan ii i prevntla pľedmetu zmluvy ako celku.8' Zhotovitel'musí vykonať také opatrenia na stavbe, utyT"ao"n ádzalo k porušovaniu dobýchmravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zańedzenie nevhoa"jł'o 
'p.ĺ"ania 

a pod.).9' V prípade pracovného urazu pracovníka zhořovitelä umožní objednávatel, riadiacemupracovníkovi privolať prvú pomoc, prípadne pľijeho neprítomnosti sáň zabezpeč,íneodkladneprvú pomoc a oznámenie o ílraze.
10. Zhotovitel' si zabezpeěí prenosné WC na vlastné náklady'

čl u.
STAVEBNÝ oozon

l' Stavebný dozoľ investorazabezpečí na stavbe objednávatel'. Stavebný dozor sleduje, či sapľáce vykonávajú podlä projektu stavby pre realízáciu u pool'u dohoánuýJ poJ'i"noL,

PODMIENKY ZHOTOVENIA PREDMETU ZMLUVY
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stavebný denník, opeľatívne porady stavby' kontrolné poĺady stavby a pod' Na nedostatky

zistené v priebehu p.a" upo'ä.Rujé zápisom do stavebného denníka atobez omeškania'

2. Zhotovitel' umoŽní stavebnému dozoru, oprávnenej osobe objednávatel'a podl'a článku VIII'

ods. 1 l zmluvy o dielo, zástupcovi autorstého dozoru geneľálneho pľojektanta kontrolovať

vykonávanie pľác.
3. Zhotovitel, zabezpeč,iúěasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoľé

vykonáva stavebný dozoľ, oüjednávatel' alebo zástupca autoľského dozoru geneľálneho

projektanta a bez meškania vykoná opatľenia na odstľánenie zistených ztlvad a odchýlok od

projektu.

čl n.
STAVEBNÝ onľľÍr

1. Stavebný denník bude viesť zhotovitel' odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú

zapisováť všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom

postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie oáchýlok vyionávaných prác od pľojektu' objednávatel'

j" pouinny sĺedovať obśah denníka a k zápisom ń.ipujď svoje stanovisko (súhlas, námietky a

o"ä l. V priebehu pracovného času musł by' deńnik na stavbe trvale pľístupný' Vedenie

denníka sa končí obovzdaním a prevzatim piedmetu zmluvy. V stavebnom denníku sa budú

zaznamenavať množstvá dodaných výrobkbv - materiálu - deň ich dodania a miesto ich

uskladnenia. Pľi prípadnom pľáľušeni prác z dôvodu, Že zhotovitel'nemôže pokľačovať

v prácach z dôvodu na strane'objednávaiel'a, zhotovitel' v stavebnom denníku zdokumentuje

stav rozpľacovanosti predmetu zmluvy'
Ż. Denník sa skladá z ílvodných listov, z denných zźvnamov a pľíloh. Úvodné lisý v denníku

budú obsahovať:
a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávatel'a, generálneho' 

projektanta, zhotovitelh azmeny ýchto údajov

b) identifikačné údaje stavby podl'a projektu

"j 
,ornu^dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov

d) prehl'ad skúšok každého druhu

3. Denné ztutnamy sa budú písať do knihy s oěíslovanými 'listami 
na dva oddelitelhé priepisy'

Denné záznamy ěitatelhe zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne vten deň, ked'sa práce

vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.

4' okrem stavbyvedúceho zhotovitel'a möże robiť potrebné zápisy v denníku.stavebný dozor,

štatutarny zástupca objednávatel'a, pľojektant (áutorizovaný stavebný inŽinier - autoľský

dozoľ) pon.."nýl"yLono- autorsĹého-dozoru. Ak stavbyvedúci nesúhlasí.svykonaným

,érrrí^ő^,vy,jadľí sa do troch pracovných dní' inak sa predpokladá, Źe s obsahom zäznamu

srihlasí. Zástupca zhotovitel'a predloži stavebnému dozoru objednávatelä denný záznam

najneskôr do 3 pracovných dní ä odovzdá mu prvý priepis. Ak stavebný dozor objednávatelä

so záznamom n'esrihlasí, zapiśeto do piatich piacovných dní do denníka s uvedením dôvodov,

inak sa pľedpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí'

5. Právo usmerňovať siavebné pľáce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor

objednávatel'a podl'a ělánku VIII. ods'1 l zmluvy o dielo'

čl. ľ.
KoNTROLA pnÁc

1. Zhotovitel' je povinný minimálne 3 pľacovné dni vopred písomne a.tiež' zźnnamom

v stavebnom denníku, pľíp. v dohodnuých termínoch vyzvať objednávatel'a na preveľenie

pľác, ktoré budú v d'alšóm pracovnom pđstupe zab:yté'.alebo sa stanú neprístupnými'

2. Ak sa objednávatel' na pieverenie piác v'stanovônej .lehote nedostaví, je povinný zntšat

náklady dodatoěného odŕrytia' ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí

zistí, żepľáce neboli ľiadně vykonané, náklady dodatočného odkrýia znáša zhotovitel''
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čl v.
oDovZDANIE A PRBBERANIE ľnÁc (PREDMETU ZMLUvY)

l. Zhotovitel' je povinný písomne oznámiť objednávatelbvi (7 dní vopred), kedy bude predmet
zmluvy pripravený na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné
dohodnúť časoqý pracovný progľam odovzdania aprevzatia predmetu zmluvy tak, aby
odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy bolo ukončené v zmluvnom termíne. Podmienkou
odovzdania aprevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých potľebných skúšok
predpísaných osobitnými predpismi, záv'aznými technickými normami, projektom stavby pre
realizźrciu ako aj touto zm|uvou. Doklady o úspešnom qýsledku ýchto skúšok podmieňujú
prevzatie pľedmetu zmluvy

2. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho odovzdaním zhotovitelbm a prevzatím
objednávate|bm.

3. K odovzdaniu a pľevzatiu dokoněeného predmetu zmluvy pripľaví zhotovitel'tieto doklady (v
slovenskom jaryku):

a) projekt stavby pre rea|izźrciu so zakreslenými zmenami potvrdený zhotovite|bm -
v jednom vyhotovení ( Projekt skutoěného vyhotovenia predmetu zmluvy)

b) stavebný denník
c) doklady v zmys|e zttkonač).50l 1976 Zb. Stavebný zźkon v platnom znení
d) doklady v zmysle zákona č,.90/ 1998 Z .z. o stavebných výľobkov v platnom znení
e) d'alšie doklady, ktoých potreba vyplynie z predmetu zmluvy
f) protokoly o individuálnych a komplexných skúšok vrátane r1ýsledkov meraní
g) záruěné listy k dodaným zriadeniam a návody na použitie od ýrobcov
h) revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov
i) certifikáty, protoko|y a osvedčenia o akosti materiálov v zmysle zttkon a30/68

o štátnomskúšobníctve a znení neskorších pľedpisov a vyhlášky č,.246/95 o certifikácii.
j) doklady o zneškodňovaní odpadov

4' Dokladom o splnení - odovzdaní predmetu zmluvy zhotovitelbm je 
',Protokol o odovzdaní a

prevzatí predmetu zmluvy", ktorého návrh pripraví zhotovitel'. ,,Protokol" podpíšu
zástupcovia zmluvných strán oprávnení k'podpisovaniu v zmluvných veciach. V ,,Protokole"
zhotovitel' prehlási, že predmet zmluvy odovzdáva a objednávatel' pľehlási, že pľedmet
zmluvy pľeberá. ,,Pľotokol" obsahuje najmä: zhodnotenie akostí vykonaných pľác, súpis
zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, pľípadne o
iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotovitelä
a objednávatel'a. Ak objednávatel' odmieta predmet zmluvy prevziať, spíšu obe strany
samostatnú zápisnicu, v ktoĘ vedri svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

5. Preberacieho konania sa zúěastnia splnomocnení zástupcovia objednávatel'aazhotovitelä.
6. Zhotovitel'pripraví k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu predmet zmluvy vyěistený.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoľé nemenia technické riešenie ani nemenia hodnotu

pľedmetu zmluvy, nie sú vadou, ak boli dohodnuté stavebnom denníku a potvrdené
objednávatelbm. Tieto odchýlky je zhotovitel' povinný vyznaěiť v projekte skutoěného
vyhotovenia pľedmetu zml uvy.

čl. vI.
oSoBY oPRÁ\Ą\ENE RoKovAŤ OHĽADNE REALIZOVANÉHO PREDMETU

ZMLUVY

a) zaobjednávateľa: JUDr. Ľubomíľ Golis, primátor mesta

b) za zhotoviteľa: Rudolf Barčák, konateľ spoločnosti
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čl. vrl
rľÉ oorłoDY

l. Zhotovitel' sa zaväzuje, Źe ak pri realizźrcii predmetu zmluvy použije materiály a práce alebo
dokumentáciu, ktoré sú chránené patentornými alebo autorskými právami bez súhlasu
oprávnených osôb nakladať s ýmito pľávami, znáša všetky dôsledky s ým spojené

2. objednávatel'poskytne Zhotovitelbvi informácie o súvisiacich prácach iných zhotovitelbv a
zabezpeěi koordináciu ýchto prác. Zhotovitel' je súčasne povinný zoznámiť sa s projektom
stavby prerealiztrciu súvisiacich stavebných prác a súvisiacich pľevádzkoqých súborov a p.

3. objednávatel' je povinný upozorniť tych zhotovitelbv, ktoľí prichádzajú do styku
s realizovaným predmetom zmluvy o nebezpečenstve poškodenia a znečistenia tohto predmetu
zmluvy.

4. Zhotovitel' sa zaväzuje chrániť už zabudované konštrukcie a ýrobky iných zhotovitelbv pred
poškodením a zneěistením.

5. Zhotovitel' sa zavázuje' že jeho pracovníci budú na stavbe vhodným spôsobom, ale ýrazne
označeni názvom firmy na pracovnom odęve. Súčasne sazaväzuje,źejeho pracovníci sa budú
zdrtiavať len v priestore bezprostredného pracoviska.

6. Ak zhotovitel'svojvolhe preruší vykonávanie stavebných prác má objednávateľ zádržné právo
na všetok materiál a stľojné zariadenie zhotovitel'a.

7. Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné zistené vady a nedostatĘ projektu stavby pre rcaliztrciu
bezodkladne oznźtmiť objednávatelbvi a spolupracovať pri ich odstraňovaní. Zhotovitel'
zodpovedá pri porušení tejto povinnosti za vznik prípadných škôd. objednávatel'sa zaväzuje
uýchlene uplatniť u generálneho projektanta požiadavky na odstránenie ýchto pľípadných
vád a nedostatkov pľojektu.

Táto príloha je nedelitelhou súčastbu Zmluvy o dielo a je vyhotovená v 4 - roch vyhotoveniach,
pričom objednávatel' a zhotovitel' dostanú po 2 vyhotovenia.

V Turzovke, dňa: {ĺ.<ľ+ Qc,ĄB V Komi
,({ oY tďš

Za objednávatęľa: Zazhotovitęľa:

Rudolf , konateľ spoločnostrIng.

MTSTO TURZOVKA

023 54
6

B al,B spot. s r.o.
028 27IíoRJÝÁ č. 889
tÖ DPlł: sK2020134623 @
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Príloha č.2

PovINNosTI ZHoTovITEĽA
vo vEcI DoDRŽIAVANIA PREDPIS ov BoZ

CI. L
Zhotovitel' sa zaväzuje, že poěas realiztrcie diela bude plniť nasledovné povinnosti:

Riadne oboznámi svojich zamestnancov s ohrozením, ktoré pľe nich vyp|yva z pohybu po
stavenisku objednávatel'a a to najmenej v ľozsahu stĺpca č. 3, 4 tabul'lry o. l te.;to prílońy.
Zhotovitel'pridelí osobné ochranné pracovné prostriedky svojim zamestnancom a zároveň ich
poučí o ich správnom používaní.

Zhotovitel'riadne poučí svojich zamestnancov vrozsahu STN 343 l08 _ Bezpečnostné
predpisyo zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez elektrotechnického vzdelania
(neplatí pre zamestnancov s elektľotechnickým vzdelaním).

Zhotovitel' riadne oboznámi svojich zamestnancov s obsahom Zźtkona č,. 124/2006 Z. z. v
znení neskorších pľedpisov. Po riadnom oboznámení je zhotovitel' povinný svojich
zamestnancov preskúšať so znalosti predpisov, s ktoými boli oboznámení. o riadńom
oboznámení preskúšaní svojich zamestnancov vyhotoví písomný doklad, ktorý odovzdá
manažéroviprojektu objednávatel'a pred nástupom svojich zamestnancov na pracovisko.

Zhotovitęl' je povinný oboznámiť manažéra projektu objednávatel'a s ohrozením, ktoré
vyplýva prezamestnancov objednávatel'a v podobnom rozsahu ako ods. a) tohto bodu.

Táto príloha je nedelitelhou súčastbu Zmluvy o dielo č. je vyhotovená v 6 _ tich
vyhotoveniach, pričom objednávatel'a zhotovitel'dostanú po 3 vyhotověniach.

V Turzovke, dňa:
(ł.ox Ro',ě

V Koľni, dňa.
{ł-oY.0.ot,

Za objednźwateľa: Zazhotovi

Ing. Ľubomír s, primátor Rudolf konatel' spoloěnosti

Ba B spot. s no.r@l
to *l\g-l

MI,STO TURZOVKA

023 s4
6

023 21roRJÝÁ đ. 889
lČ opľl: sK2020t34523 @

77
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Pľíloha: tabul'ka č. 1, k pľílohe č. 2

Poznámka

5

$2ods.2
vyhl377/96
Z.z.

Primerane
použiť poloŽku
c.4
Pľimerane
použiť položku
č).4

Pľi práci bez
pohybu naviac
lädvinoý pás
ako ochrana
protichladu

$ 47 vyhl.
SUBP a SBU
é.374/90 Zb.

osobný ochranný
prostriedok

a.leho vlastnosti
4

- Pracovný odev (montérky
a|ebo plášť)
- pracovná obuv polovysoká
- pokqývka hlavy (čiapka
alebo šatka)

Ochranná obuv polovysoká
s podrážkou proti šmyku
a
ochranná obuv gumová,
vysoká s podľážkou pľoti
sm
ochranná prilba
ochľanná obuv polovysoká
s ochranou špice, pľiehlavku
a čIenkov
Ochranné 5-prstové
rukavice, odolné proti

utiu
Zápästnéľemienky' bedrové
a spevňovacie pásy

Náramenník s poduškou

Ochranná prilba kopáěska
(ochrana kľčnej chľbtice)

odev chrániaci pred
chladom a vlhkom, obuv
chrániaca pred chladom a
vlhkom' čiapka chľániaca
pľed ch|adom, prípadne
kukla pod prilbu chrániaca

chladom
Bezpečnostný pás s
prídavným lanom
Kompletný bezpeěnostný
postľoj na zachytenie

Zostatkové
nebezpečenstvo

vyplývajúce zpráce
-l

Mimoriadne opotrebenie
alebo znečistenie
vlastného obutia,
oblečenia a pokqývky
h|avy tak, že sa stanú
nepoužitelhé zaěas
kľatší ako 6 mesiacov
Nevhodný povrch:
šmykl'avý, nerovný

Chlad na nohy,
šmyklävosť

Udretie hlavy vrchným
alebo bočnýmnárazom
Pritlačenie chodidla
zvrchu, zboku
Prepichnutie, porezanie
rúk

Neprimerané zaťaženie
zápästí, bedrovej ěasti
chrbtice
TIak bremena na kl'učnu
kosť

Udretie hlavy a krčnej
chľbtice pádom materiálu
do
Chlad na celé telo

UdľŽanie sa v prac.
polohe
Udretie pádom z výšky

Práce, činnosť

2
Práca, pri ktorej
pracovný odev alebo
pracovná obuv
podliehajú
mimoľiadnemu
upotrebeniu alebo
znečisteniu
Práca vo vlhku alebo
na šikmej ploche

Práca vo vode

Práca s bremenom,
zdržiavanie sa
v ohrozenom priestore

Ručná práca s ťaźkým
bremenom

Nosenie bremien na
pleci

Práca vo výkope

Pľáca vonku v
zimnom období, tiež v
nevykurovaných
priestoroch

Práca vo výškach (na
stavebných
konštrukciách,
častiach strojov, áut,
rebríkoch)

Položka
ěíslo

I

I

2

J

4

5

6

7

8

9
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Podl'a
akustického
tlaku
a frekvencie

Ak nie je
súčasťou
nohavíc

Podlä návodu
od qýrobcu
hmôt

Použit'
primerane
poloŽku č. l,
4,31
Použiť
pľimerane
položku č' l0,
I 2,13

Použiť podl'a
návodu
výľobcu
škodliých
látok

okuliare proti mechanickým
vplyvom, pľípadne tvároý
štít' textilné rukavice 5-
prstové

Yýstražná vesta alebo
výstraŽný opasok s

lnkamina
Antivibračné rukavicę

Chrániče sluchu, prípadne
protihluková prilba

Antivibračná obuv
polovysoká

Sedačka z izolujúceho a
vlhkosť odpudivého
materiálu
Chrániče kolien
Gumené prsty

ochľanné oblečenie'
ochľanné rukavice, ochranná
obuv, respirátor
Kukla na hlavu (naviac)

Rukavice dielektrické,
ochranná prilba dielektľická'

dielektrické
Respiľátor
ochranná pľilba

ochranná obuv pre obsluhu
motoľoých píl

ochrana pľedlaktia

ortopedická obuv

ochranná obuv' ochranný
oblek' ochľanná zástera,
ochranná čiapka' ochrana
tváre (štít alebo okuliare),
ochľana clest
ochranné ľukavice 5-

Vniknutie úlomkov do
nekryĘých častí tela

Nedostatočná
rozoznatel'nosť osôb
vzhl'adom na
Pľenos otrasov na celé
telo cez ruky

Akustický tlak

Pľenos otrasov na telo
cez nohy

Chlad na sedaciu časť

Chlad tlak na kolená
odretie prstov rúk

Poškodenie nezakryých
častí tela poleptaním,
popálením, vdychovaním
výparov

Zásah elektrickým
prúdom

obťažujúci prach
Udľetie hlavy pádom
materiálu

Porezanie nôh

Porezanie, prepichnutie
predlaktia

Statické zaťaženje

Poleptanie nezakrytých
ěastí tela, poleptanie cez
pľacovný odev, obuv,
rukavice

Popálenie rúk

Pri práci s náradím'
kde hrozí odprsknutie
drobných łilomkov
materiálu (bľúsenie,
sekanie, kopanie,
nastrel'ovani ílenie
Práca v blízkosti
pohybujúciclr sa áut,

Práca s ručným
náradím, ktoré

Práca v hlučnom
pľostredí

Pľáca na plošinách,
strojoch s otrasmi

Práca v sede na
studenom stavebnom

ku zemt
Práca na kolenách
Kladenie dlaždíc,
obkladačiek
Ručné nátery,
izolácie, nanášanie
chemikálií
Primechanickom
nanášaní striekaním
Udržba a opľava
elektrických vedení
a zariadení
Pri prácach
v skladoch sypkého
a kusového materiálu

Rezanie ruěnou
motorovou pílou

Tvarovanie ocele do
priestoľových tvarov
arTnovante

Práca, pri ktorej sa
prevaźne stojí' alebo

e
Práca s kyselinami,
zásadami, žieraými
dezinfekčnými
pľostriedkami

Pľáca s materiálom so
alebo

10

ll

12

I 3

14

l5

16

17

t8

19

20

2 1

22

Ż3

24

25

19



osobitný
režim

Podl'a návodu
výrobcu
agresívnych
látok
osobitný
režim

Použiť
primerane
položky č.
4.5,6
Tież
v archívoch

Rukavice
nepoužívať
tam, kde je
možnosť
zachyenie
rukavice
stroiom

osobný dozimeteľ (pľstoqý,

filmow)
Akustický hlásič ľadiácie
osobný

ochranné masti, ochranné
oleje

Respirátoľ, ochľanná šatka

ochranný odev s ochranou
hlavy, ľúk, nôh (skafander)

ochranná obuv polovysoká
s podrážkou proti šmyku
a pľerezaniu

Ztsteraodolná pľoti
prerezaniu, prepichnutiu,
ochranné rukavice

ochranné ľukavice 5_

prstové s dlhou manŽetou,
ochranné okuliaľe pľoti
svetlu alebo zváraěská
kukla, koŹenázástera,
ochľanný oblek so zqýšenou
odolnosťou proti ohňu,
ochľanná obuv polovysoká,
snímatelhé chrániče

lavku

Pľekľočenie prípustnej
dávky
Prekĺoěenie pľípustnej
dávky

Poškodenie pokoŽky rúk

ohrozenie dýchacích
ciest

Poškodenie cęlého tela
odrazeným pieskom'
hrokmi

Pošmyknutie, udretie
pádom na rovine

Poľezanie, pľepichnutie
trupu, porezanie rrik

Popálenie plameňom,
hoľúcim kovom, spálenie
pľacovného oblečenia,
vysoká intenzita svetla

Pľáca so Žiaričom

Práca s iľídiom 192

Pľáca s agĺesívnymi
povrchmi materiálov,
pľachmi, olejmi,
kvapalinami

Práca v prostľedí
výskytu prachu
(drevený, uholhý'
cementový' hlina)
Abrazívne ěistenie
pieskom, brokmi

Práca v nádvornej
ěate

Rezanie dreva na
stolovej, kotúčovej
píle, práca so sklom,
s plechom

Práca s otvoreným
ohňom (zváranie,
kovanie, zlievanie)

zniŹenou teplotou

JJ

32

30

IJ

29

28

27

26
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1

Pľíloha č.3:

Ocenený položkovitý Yý|<az- výmeľ (zadanie) , podpísaný zodpovednou osobou za pľedloženie
ponuĘ
(s uvedením konkľétnych mateľiálov, ktoľé použĺje prĺ stavebných pľácach)

2L
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19

c Vedläjšĺe rozpočtové náklady

0,00

0,00

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

0,0017

doprava14 Mimostaven.

sťaŽené podmienky't5

Vplyv prostrediaí6

0,00

0,00vRN (r' í3-í8)

z rozpočtu

13 GZS

0,00ostatné náklady22

D

24' DPH 2O,OO o/o z 279 208,84

335 050,61

súčP.]l7,12, 19-2223

(r.23-24125 Cena s DPH

279 208,84

55 841,77

Celkové náklady

E Prípočty a odpočty

0,00

l

28 z\^ýhodnenie

26 Dodávky objednávate|'a

Kĺzavá doloŽka27 0,00

0,00

KA

@

. S ľro.
889

B Doplnkové náklady

0,00

9 Bez pevnej podl. i

8 Práce nadčes

Kompl. činnosť21

oN (r. 8-í í )12

Kultúrna pamiatka

KRYGĺ LIST RozPocTU

v meste Tunovka

Tuzovka

Tuzovka

B & B, spol.s r.o., Korňa č . 889

Škripková

slę'o2o134523

25.3.2018

36377902r
II

I r

lČ DPH

Rozpočet číslo

Názov stavby

PoložiekDňa

JKSO

EČo

Miesto

lČo

objednávateľ

Projektant

Zhotovitef

Spracoval

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady l1m.).

Rozpočtové nákladyv EUR

5

6

A Základné rozp. náklady

Dodávky 74 159,14

2 Montáž 2o5 049'70

4

Dodávkyt,Mx

zRN (r. í-6)7

HZS20

1 HSV

000,PSV

Montáż 0,00

0,00

0,00

279 208,84

0,00Montáż

Dodávky

--_

32

Dátum a podpis

a podpis

Dátum a podpis

objednávatel'
Pečiatka

Pečiatka

Projektant
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Rekapitu!ácia objektov stavby
Stavba: Chodníky v meste Turzovka
objednávateľ Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B & B, spol.s r.o.' Kor a č . 889

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

25.3.2018

Mária Škripková

6 646,60I 't07,775 538,83so 655 PreloŽka telekomunikaěn ch káblov14
20 398,573 399,7616 998,81so 150 Chodník Hlinené't3
18 663,653110,6115 553,04so 540 DaŽďová kanalizácia12
45708,827 618,',1438 090,68So 03 Chodník pri MK Tuľzovka - Hlinené3.1
5 548,64924,774 623,87so 615 PreloŽka telekomunikaěn ch káblov11

47 354,267 892,3839 461.88so 510 Dażďová kanalizácia't0
17 406,802 901,1314 505,67SO 210 Oplotenie9
7 099,371 183,235 916,14so 1 15 Prenosné dopravné znaěenieI

58 557,559 759,5948 797,96so 110 Chodník pri lll541 a lll4877
í35 966'6222 66'.|.,101í3 305'52

so 02 Chodník pri ll/541 alll487 Turzovka, Vyšn
koniec-Semeteš2.1

4 507.7375',t,293 756,44so 645 PreloŽka telekom. vedenia - MPSo
14 211,252 368,541'1842,7',1so 640 PreloŽka Vo - MPs5
4 519,21753,203 766.01so 540 PreloŽka vodovodu4

21846,433 641,0718 205,36SO 240 Oporn mrjr - MSP3
'to4 269,1317 378,1986 890,94so í40 Chodník Predmier - MPS2

4 021,42670,243 351 ,'t 8
so 135 Prenosné dopravné značenie _ MPS

,|
'153 37s,1725 562,53127 812,64So 0ĺ Chodník pri ll/484 Turzovka, Predmier _ ll. čast'1.'.|

335 050'6í55 841,77279 208,84Chodníky v meste Turzovka18-20-1

Cena s DPHDPHCena bez DPHZákazkaKd

Celkom 279 208.84 55 A41-77 335 050.6'l

ä cr, ť.o.

(4
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ROZPOCET
Stavba: Chodníky v meste Turzovka
objekt: So 01 Chodnĺk pri lu484 Turzovka, Predmier - ll. časť
Časť: so 135 Prenosné dopravné značenie - MPS
JKSO:

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B& B, spol.s r.o., Kor a ě.889
Dátum: 25.3.2018

107654321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č

HSV

9

Práce a dodávky HSV

ostatné konštrukcie a práce-b ranie

Celkom

1311,7524,7553,000KSPrenosna paka so silpkom4044094049
189,0031,506,000ksDopravné značky404402404I
175,5029,256,000ksDopravné značĘ4044014047

44,000,11400,000m

Predznacenie pre znaČenie striekané farbou z náterovt ch hm t deliace
čiary, vodiace prÚŽky915791111Rb

44,000,'t1400,000m

Príplatok k cene za reflexn ripravu balotinovrj deliacich ěiar šírky 'l20
mm915719111R5

224,000,56400,000mVodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar śírky 120 mm9157',t1111R4
24,758,253,000ksDopravné značky404407R3
55,5027,752,000ksDopravné značky404404R2

1 282,6835,6336,000ksDopravné značky404403R1

3 351,18

3 35í"t8

3 35ĺ.í8
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ROZPOCET
Stavba: Chodniky v meste Turzovka
objekt: So 01 Chodník pri ll/484 Turzovka, Predmier _ ll. ěast'
Gasť: so 14o Chodnĺk Predmier - MPS
JKSO:

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B & B, spol.s r.o., Kor a č . 889

Dátum: 25.3.2018

10765432I

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d po|oŽkyKCNP.Č.

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

85 796,84

191s7,97

713,845,51129,553Kgt ravove semeno - pan<ova zmes0U5ĺ27 12OoUU519
357,481,08331 ,000m2V sev tráVniku hydroosevom na hlušinu143405212K18
388,500,351 1 10,000m2Úprava pláne v zárezoch v hornine 'ĺ-4 so zhutnením181101102R17

620,402,20282,000m3

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rh, záĺezov alebo okolo
objektov nad 100 do 'ĺ000 m3174101002R16

339,950,65523,000m3UloŽenie sypaniny na skládky nad 'l00 do 1000 m3'171201202R15
233,232,8'l83,000m3

UloŽenie sypaniny do násypu sridrŽnej horniny s mierou zhutnenia nad
'103 % podl'a Proctor-Standard171101105R14

I 358,64'ĺ'53888,000m3Nakladanie neul'ahnutého v kopku z hornín tr.'ĺ-4 nad 'ĺ00 do 1000 m3167',101102R't3
658,356,27105,000m3

Vodorovné premiestnenie v kopku po spevnenej ceste, horniny tr"ĺ-4 do
15000 m16270'11'12R12

I 882,803,60523,000m3Vodorovné premiestnenie vr kopku tr.1-4 do 5000 m162601',102R11

3 212,443,081 043,000m3
Vodorovné premiestnenie v kopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.14 do
3000 m't62501102R'ĺ0

172,383,2153,700m3Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.313320',t209RI
2 597,2914,51í 79'000m3V kop šachty nezapaŽenej, hornina 3 nad 100 m3't33201202RI

364,634,3184,600m3Príplatok k cene za lepivosť horniny 3132201109R7

2 363,168,38282,000m3V kop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad í00 m3132201102R6
100,461,0Ą96,600m3Príplatok za lepivosť horniny 4122302209R5

'l 899,805,90322,000m3

odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 1Q0 do
't000 m3122302202R4

í 78'501,70105,000m3V kop v zemníku na suchu v hornine 4, nad 'l00 do 1000 m312230't402R3
636,1 25,89108,000m2

odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 20o m2, hr'nad 100 do
150 mm, -0,316001'113307143R2

'l 080,0010,00108,000m2
odstránenie krytuv ploche do 20o m2 z kameniva hrubého drveného'
hr.200 do 300 mm, -0,400001'113107123R1
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4 357,47

280,38

1772,86

10765432,|

Cena celkom
Cena

jednotková
Množstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

2 Zakladanie

Zvislé a kompletné konštrukcie

Vodorovné konštrukcie

3

4

44,241,5828,000m2L,ebnen ĺe stien základonj'ch odstránenie-dielce274351216R30
236.328,4428,000m2Debnenie stien základov ch pásov, zhotovenie-dielce274351215R29

't 133,4498,s611,500m3Bet n základov ch pásov, prost tr'C 2ot25274313612R28
67,6022,313,030KSreĺaonKat zaKrnovy - stuclt1ovä doska TBH 20-100 Ms 1O0xhr.8cmĐYzz5ěoUUU59227
55,1426,182,106

na s
dvojdielnej2451111't'lR26

'18,2840,440,452m3

V pl na dne vodárenskej studne z kameniva drobného ťaŽeného frakcie
24mm243571113R25

537,6629,8718,000ks

eonovy preĺapnKat lBI1 2 - 60/50' BetÓnová skruż, d -81,rozmÁUŤ
500mm,592258000459224

267,1528,459,390m

Usaoenle pláŠťa Vodárenskej studn@
DN 8OO242111111R23

791,6414,6654,000m3strKop/gsok drven:i 0-16 n5E33ĺ73700CJ22
468,002,60180,000m

s z Í
nad 550 do 850 mm21450031',|R21

738,004,10180,000mTrativody z flexodrenáŽnych rrir DN 'l002'12752125R20

138,068,8515,600m

Rurkyhladkékruhové
60,3 mm, hr bka steny 3,6mm141208690014133

22,482,818,000ks
so

cement. maltou338171111R32

11
,| í60,900m3Murivo nosné 50x30x25 s bet novou vl pl ou hr.30 cm31't271303R31

í 0'0915,770,640m2DlaŽba na sucho bez vypln' Škár 20m2,hr.200 mm465511111R38
352,601,64215,000m

Škárasfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg
na 1 m škáry457621412R37

27,2290,720,300m3Dosky, bĺoky sedlá z bet nu V otvorenom v kope tr'c 16/20452311141R36
1357.621,87726,000m2

Podklad pod dlaŽbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do .l:5 hr. od 30
do 100 mm zo Štrkopiesku451577877R35

1,49't7,000mB ranie rigolu1132071',t1.',|R34

Komunikácie
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't0765432I

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
1 63í'11

6

5 844,087,97733,260m2Betonová dlażba sivá hr bky 6 cm592291 7 ĺ00.159253
7 049,469,7',|726.000m2Kladenie zámkovej dlaŽby hr.6cm pre peších nad 20 m2596911112R52
1 114,189,861 13,000m2Bet n asfaltov po zhutnení ll.tr.lÔŽkov (ABL) hr.7o mm57716'.t224R51

822,647,28I 13,000m2

Bet n asfaltov1i po zhutnení ll'tr. jemnozrnn Ac 8 (ABJ), strednozrnn1i
Ac 11 (ABs) alebo hrubozrnn AC 'ĺ6 (ABH) hr.SOmm577',t4'.t212R50

24,860,221 't3,000m2

Postrek asfaltov spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzĺe v
mnoŽstve od 0' 50 do 0,80 kg/m25732311',t1R49

51,980,46I 13,000m2Náter infiltraěn katiÓnaktívnou emulziou v mnoŽstve 1, 00 kg/m2573',t91',t11R48
í46'6014,66'10,000m2Podklad z prostého bet nu tr. C 8/10 hr.200 mm5671351 15R47
838,2413,5262,000m2Podklad z prostého bet nu tr' C 8/10 hr.180 mm5671 351 I 3R46

'ĺ 'l89'8910,531 't3,000m2

Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a
zhutnením, KZC l,hr'po zhutnení 180 mm567132't13R45

2028,2511,59175,000m2Podklad z prostého bet nu tr. C 8/10 hr.150 mm567125115R44
4 628,408,40551,000m2Podklad z prostého bet nu tr. C 8/'ĺ0 hr'100 mm567115í13R43

331,085,3462,000m2

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250
mm56487't111R42

492,684,36'I 13,000m2

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200
mm564861 I 1 1R41

2 446,623,37726,000m2

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150
mm564851 I 1 1R40

221,508.8625,000m2

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk)
po zhut.hr. 300 mm564782111R39

1 63'ĺ'1'|1 164,251,401
n Iorĺsozozĺ

(z kameniva) a z l'ahk ch betÓnov zo
typu KARI54

I R rové vedenie
14 998,86

1 960,13485,184,040ksSachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1ooo s otvorom DN 5oo592247027059260
105,5626,394,000KSznaoenre sacntet prefabrikovan ch do 4tv44.'t 111R59

4 399,76471,429,333KSPvC-U rura kanalizacnä korugovaná hrdlovaná k D500 x 6000sN1Tzě 7 7U5 UUzě58
184,253,2956,002mMontez potrubla KanalĘalného z korugovan ch rur - PVC-U DN500 rrlm671 3831 23It57
61-8920,633,000KSKanallzalné rury PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3OO0mmZ A11UZ9UOzěa56
4,500,509,000m

Montaz potrubla zkanallzacnych rÚr z tvrdého PVC tesn. gumov m
krÚŽkom v skl. do 20% DN 200871353121R55
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't07654321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
ceĺkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

86,2586,25'ĺ'000ks
Vyustny obJekt kanalizácie - betonová rura s obetonovaním' dlažba z
lom.kame a899901'ĺ11R78

5 450.9694,2657,829m3
Obet novanie potrubia, alebo muriva st k bet. prost m v otvorenom
\ďkope' bet n tr. c 161208996231 51R77

134,1026,825,000ks
V šková prava ulĺčného Vstupu alebo vpuste do 200mm zv šením
krycieho hrnca899431 1 1 íR76

100,2333,413,000t(sKoŠe kovové na blato a kaly5551 791 00055575
427,89142,633,000ksMreŽa pre vozovku s nálevkou552425100055274

53,9717,993,000ks
usaoenle ilaltnoveJ mreze vratane ramu a Kosa na oanno nmotnostt
jednotlivo nad 100 do 150 kg8992031 1 lR73

412,04103,014,000KSPoklop vstupn] -nosnosť 40T D60552421 51 0055272

60,92'15,234,000ks
Usaoenle poKlopu llatlnového a ocel'ového vrátane rámu hmotn. nad 100
do 150 kg8991 031 1 1R71

18,186,003,030l(sUilana vpusť betlnová, vrchná casť-prstenec 6 cm59223(tOU4059270
42,8714,153,030ksUIičná vpusť bet nová, skruž stredová s otvorom DN200592236009059269
30,009,903,030ks

Prefabikát betlnou -uličná vpusť piemer 50cm dno s kalou m
prehlbenÍm5922384500.159268

110,4936,833,000ks
Znaoenle Kanallzacného Vpustu uliěného z betÓno\^.ch dielcov typ UV_50'
UVB-s08959411't1R67

58,4158,411,000ksPríplatok k cene za kaŽd ďalší i zaéatlj 1 m8951 1 1 129R66
166,96't66,96't,000ks

DrenáŽne šachty typové normálne z bet norn ch die|cov Šn-60 nÍułydo ĺ
m895111121R65

68,9217,064,040l(svyrovnävaci prstenec TtsW 625/100592247022059264
279,8969,284,040ksSkruž betlnová rovná TBS 1 000/500-s s poplastovanou stupačkou592247016059263
581,48143,934,040ks

SkruŽ bet nová rovná TBS 1000/1000-s s poplastovanou stupačkou
TECHNO TIP592247017059262

199,2149,314,040ks
Skruž betinová prechodová D1000/v.600 TBs 15-100s s plastou mi
stupačkami592247006059261

ostatné konštrukcie a práce_b ranie 10 257,599

25,0012,502,000ks914001 1 1 1
Iosadenie a montáŽ cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik,

lstl'p,konzolu alebo objektR8'l

284,1094,703,000KS5534t'95U0U lzvocilcllooceľové5CJ80
503,5241 ,9612,000m911332211

Iosadenle a montáŽ zvodidla s Vykopanĺm jamok a s obetÓnovaním

Istľpikov 
privz.2mR79
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Cena celkom
Cena

jednotková
Množstvo
celkom

MJPopisKld poloŽkyKCNP.Č.

596,467,5079,528tPoplatoK za skladovan|e - beton' tehly' dlaŽdice (17 01 )' ostatné97908901 2R94
1't30,09't4,2179,528t

Vodorovná doprava vyb ran ch hmÔt po suchu bez naloŽenia, ale so
zloŽením na vzdialenosť do 5 km979084216R93

57,898,277,000ksodstránenie značky, so stl'pikmi s bet. pätkami, -0'08200t9660061 32R92
520,192,96175,740,(sl vamlca pnekopova a melloraćná-betonová Żhbovkacgzzĺ5UĺUU59291
481 .1'l5,5387,000m

Usaoenle prleKop. Żlabu z beton. priekopo\^ich tvárnac Šírky do 500 mm
do bet nu C 10112,59351',!2',t11R90

408,794,1398,980KSlvämica -betlnová doska obklad. TBM 2-50 50x50x105922 ĺt 30UU59289
128,872,6349,000m

osaden ie p riekopovéh o żl' abu z bet nou. ch p riekop. tvá rn]ć3Íikydo5lď
mm9351í'l11'|R88

1453,403,38430,000mRezanie existujriceho asfaltového kfiu alebo podkladu hÍbky do 50 mm9'l97351 1 'ĺR87
870,143,56244,420KSUDruDn,K cesĺny so sKosenim 1u0x26x1 5 cm tarba sivá592292490059286

1 384,245.72242,000m

9saoenle cnodnik. obrub' betln. stojatého s boČnou oporou z bet nu
prostého tÍ' c 1ol12,5 do lÔŽka917862111R85

796,532,12375,720KSobrubnik parkov 1 00x20x5 cm farba sivá59229245U059284

'ĺ 569'844,22372,000m

osadenie záhon. obrubníka bet n', do lÔŽka z bet' pros. tr. C 10/12,5 s
bočnou oporou916561 'ĺ 'l 'ĺR83

47,4247,421.000ks
osadenie a montáŽ veľkorozmernej zvislej dopravnej značky, kruhová
tabuľa priemeru 900 alebo 1250 mm914002814R82

99 Presun hm t HSV

6110,144,551 342,887

I lPresu

|ssezzsoĺ l |azzs
n hmÔt pre pozemné ikácie s krytom dláŽdenyn (822 2'3'

R 3) akejkoľvek dEky objektu95

PSV

767

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové

479,10

462,88

'13,564.523,000ks
DemontáŽ vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2
0, I 9200t767920810Rí00

65,25'ĺ3'055,000ks
Montáż vrát a vrátok k oploteniu osadzovan ch na stÍpiky oceľové, s
plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2767920230R99

21 ,457,153,000ks
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovan ch na stípikyoceľové' s
plochou jednotlivo do 2 m2767920210R98

96,7496,741,000ks
U'ul lA r(JK l E ęelena) poplastovany na poznkovaneJ oceli; veľkosť
okďpiemer dĺ tll/v ška roty/dĺžka roly 50,8/2,50/1 ,oo/25 RETI313310290031397

35,842,5614,000mMonraz oprotenta stroJoveno ptettva, s vysKou do 1,6 do 2,o mĺbĺ9'l1130K96
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Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽsfuo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

203.243,7154.781kg

MontáŽ ostatn ch atypick ch kovov ch stavebn:ch doplnko\ ich
konštrukcií do 5 kg7679951 01R102

26,805,365,000ks
Demontáż vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2,
-0,21000t767920820R101

't6,22
Dokončovacie práce - nátery783

16,221,0415,600mR
l lNátery kov'potr.a armat r potrubie do

|783417520 |so základn m náterom
DN 'l00 mm Íarby šedej dvojnás

'ĺ03

osT ostatné

ostatnéo0í
6í5'00

615,00

615,00o,411 500,000Zameranle JestvUJÚcich inŽiniersk ch sietí lm
ut-u'lR104

Celkom 86 890.94
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ROZPOCET
Stavba: Chodniky v meste Turzovka
objekľ So 01 Chodník pri ll/484 Turzovka, Predmier - ll. časť
časť: so 24o oporn mrir _ MSP
JKSO:

HSV

,|

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Zakladanie

Zvislé a kompletné konštrukcie

Vodorovné konštrukcie

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B & B, spol's r.o., Kor a č . 889
Dátum: 25.3.2018

17 389,37

500,81

2995,24

7 739,52

71,40

2

3

4

't07654321

Cena celkom
Cena

jednotkoVá
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d polożkyKCNP.Č.

8.8225,2001 0,35m2Uprava pláne v zeÍezoch v hornine 1-4 so zhutnením1 1 101 102ľ(3
108,3525,1401 431m3Príplatok k cene za lepivosť horniny 3132201'togR2

383.6425,140l| 15,26m3V kop ryhy do Šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3132201101R1

2 477,8098,5625,',t40m3tsetÓn záKladov ch pásov' prost tr.c 20125R 12743',t36',t26

't66,323,9642,OOOm

Zhotovenie v plne ryhy s drenáŽnym potrubím z njr DN do 200' t4išky
nad 850 do 'ĺ300 mmR l.ouooo, ,5

351,128,3642,000mTrativody z flexodrenáŽnych r r DN 200R 12127521284

598,4027,2022,000ks
silptk pre plot AxoR (zelen ,) poplastovany na na pozinkovanej oceli
2,00m313310500031313

61,822,8',122,000ks
osadenie stlpika oceľového plotového do tĺ šky 2.00m so zaliatím
cement. maltou3381711',t1R12

277,5511,0425,140m3
X Zhotovenie u. plne a protimrazorn ch klinov za oporami včítane
zhutnenia z ílu327591111R11

1 561,691 030,821 ,515tX V stuŽ m rov a valov zo zváran ch sietí327361040R10

1 033,967,46138,600m2
Debnenie m rov a valov zvisl ch aj sklonen ch, v šky do 20 m
odstránenie327351221R9

2094,2515,'11138,600m2
Debnenie m rov a valov zvisl ch aj sklonen ch, tĺ šky do 20 m
zhotovenie327351211RI

2 111,85'101 ,5820,790m3M ry a valy z bet nu prostého Xtr. C 20125327313217R7

71,4042,0001 1,70mDno ryhy pod drenáŽne potrubie spevnené Štrkopieskom ' hr' do 150 mmK 14515/ 1 1114

R rové vedenie

Sfiane1 z2

36,10
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Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č

ostatné konštrukcie a práce-briranie
4715,42

Presun hm t HSV

9

99

33,6030,741,093KSKanailzalné rury PVC-U hladké shrW2E61103000za616
2,500,505,000m

Monlaz potruDla z KanallzaČn ch rÚr z tvrdého PVC tesn
krÚŽkom v skl. do 20%DN2o0

gumollim
871353121R't5

872,197,501't6,292tPoplatol( za skladovanie - bet n, tehly, dlaŽdice (17 o1 )' ostatné97908901 2t(21
303,520,29'l 046,628tOdvoz sutiny a vyb ran ch hmÔt na skládku zakażd ďalší 1 km979081121R20
947,788'í5116,292todvoz sutiny a vybriran ch hmÔt na skládku do .ĺ km979081'ĺ 11R19

1318,0947,5527,720m3B ranie muriva z bet nu prostého nadzákladného' -2,20000t962042321R18
't 273,8450,6725,140m3

B ranie základov z bet nu prostého alebo preloŽeného kame om, -
2,20000t961 0431 1 1R17

í 330'88

1 330,88131,7701 10,'t0t

Presun nmot pre pre obJ.E154' zvislá nosná konštŕÚkciá muFoväná alE66-
monolit.bet nová,u.ška do 20 mR lrrr,, u. ,.''22

PSV

767

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové

Celkom

815,99

815,99

í8 205.36

7,280,6810,781
o/o

Presun hmÔt pre kovové staveb
v škydo6m998767201R25

489,51ą5588,200m2ucetovy ptecn vtnit7 511 117 5',124
319,207,6042,000mMontaz oplotenia z plechu vlnitého s hmotno@ĺ6ĺ916220ľ(23

Shrana2 z2
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ROZPOCET
Stavba: Chodniky v meste Turzovka
objekt: So 01 Chodnik pri ll/484 Turzovka, Predmier - 1l. časť
čast': so 54o Preložka vodovodu
JKSO:

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B& B, spol.s r.o., Kor a č.889
Dátum: 25. 3.2018

3 568,07

1247,36

103,44

í 681'49

't07654321

Cena celkom
Cena

jednotková
Mnożstvo
celkom

MJPopĺsK d poloŽkyKCNP.Č.

HSV

I

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Vodorovné konštrukcie

Rtjrové vedenie

4

8

155,5615,649,946m3strKop|e$ok clrven , 0-16 nc 33ĺĺ3lUU5E38
89,418,999.946m3

obsyp potrubia sypaninou z vhodn ch hornín 1 až 4 prehodenia
sypaniny175101101R7

70,712,3729,836m3

Zásyp sypaninou so zhutnením jám' šachiet, ryh, záĺezov alebo okolo
objektov do 100 m317410',1OO1R6

9,980,73't3,676m3UloŽenie sypaniny na skládky do 100 m317't201201R5
49,233,60'ĺ3'676m3Vodorovné premiestnenie V kopku tr'1-4 do 5000 m162601102R4

162,86'l 
'3í't24,320m2odstránenie paŽenia n h pre podzemné Vedenie, príloŽné hÍbky do 2 m15110111'.lR3

297,122,39124,320m2PaŽenie a rozopretie stien n h pre podzemné Vedenie, príloŽné do 2 m151 101 'ĺ01R2
412,499,4843,512m3V kop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3'132201201R1

7,9182,400,096m3Dosky' bĺoky' sedlá z bet nu v otvorenom u. kope tt.C 1211545:Ż3't1131R10
95,5325,613,730m3

LÔŽko pod potrubie, stoky a drobné objekty' v otvorenom v kope z piesku
a štrkopiesku do 63 mm451573111R9

0,200,082,500mMonĺez potruola z tlaKo\^.y'ch polyetylénov ch n]rok priemeru 50 mmtsĺ11E1121t-{18
2,360,773,060mnUrE rury uakové pre rozvod vody - PE 100 / PN í6 sDR 1 1 32x3 nav2E61 1307002t)17
0,240,083,000mMontez potrubla z tlakov'. ch polyetylénov1. ch rÚrok priemeru3z rrlmt 1 1011 21R16

55,4254,871,010ks
|1AWLE Vodárenské armat ry ŠpeciáIna prĺrubapre PE s istenÍm proti
posunu DN 100/118319490008431915

41,4441,031,010ksHAWLE Vodárenské armat ry FFR-kus DN 100/80319910400331914
17,808,902,000KSMonlaz llatln. tvarovKy Jednoosovej na potrubĺ z rtir prírubouj'ch DtrfTďr5 t zoz't 21R13
45,0844,631,010KSI1AWLE Voclárenské armatury Prĺrubové koleno go"s pätkou DN 80J't99'tU/2731912

6,776,77'1,000KSMontáŽ liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rÚr prĺrubov ch DN 80ě5ĺz4z1z1K't1
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Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č

Presun hm t HSV 53s,78
99

3,520,1132,000ml-ola vystraŻná vystraŻná BIELA - VoDoVoD' 1 kottič=^qom, camprZ SUU1UAUU26338
't4,760,4136,000mVynľaoevacl voolc na potrubi PVc DN do 150 mm899t21',t1'lľ<37
58,2758,271,000KSťoKlopy r1awE UIrcny poklop Tuh " hydrantovIZZV1 tUUl42236
28,1928,191,000KSUsadenle poklopu liatinoVého hydrantovéhov94U1 1 1 JR35
52,4252,421,000l(sPoKlopy Hawle Ullcny poklop teleskoplcky pre posÚvace42291 5OO1 342234
13,4613,461,000ksUsaoenle poKlopu llatlnového posÚvacového899401 1 12R33
35,8417,922,000kszemná suprava ventilová422912617942232
21,2210,612,000ksPoklop ventilov voda, plyn552421 800055231
18,469,232,000KSosadenle poklopu lĺatinoVého ventilovéhoě994U1 11',|t(30
42,9342,501,010l(sHaku navftavacĺ pás D 110-1 1/4"42zĺ537O7342229
42,9342,501,010ksHaku navŕtavací pás D 1 1 0-1 ''422753107442228
50,6825,342,000ks

Montaz navnavacleho pásu s Vent|lom Jt 'ĺ MPa na potr. z njr liat., ocel'.,
plast., DN 100891269111R27

601 ,85595,891,010/(syoranty awte Hoozemny nydrant EURO 2ooo DN Eo RD1-504ZZ/3 50924ZZ26
5.915,911.000ks

Monlaz VooovooneJ armatury na potrubĺ' hydrant podzemn (bez
osadenia poklopov) DN 80891247'.t11R25

26,0725,811,010kszemna suprava teleskopická RD=1 .30-1.80 m DN 8042291261 1442224
282,28279,491,010ksPos vač s nádstavcom Hawle DN 80 PN16422252012142223

't2,92't2,92'1,000ks
Montaz Vooovooneno posuvaca s osadenĺm zemnej supravy (bez
poklopov) DN 80891241111R22

167,195,4630,620m
HDPE rury tlakové pre rozvod vody - PE 100W
L2861 12980028621

28,820,9630,020mMonlaz potrubla z tlaKovych polyetylénov ch rÚrok priemeru 1 
.l0 mm6 ĺ1251121t-(20

4,461,752,550m

|1UPE rury tlaKove pre rozvocl vocly - PE 10o / PN í6 sDR 1150x 4.6mm
nav2861 13090028619

535,7819,0128,184

Presun nmot pre rÚrové vedenie hlbené z rÚr z plast., hm t a
sklolamin. v otvorenom v kope

lebđ 
T--9982761 01R39

M

23-M

Práce a dodávky M

Montáže potrubia

197,94

197,94

19,849,922,000ksspolka d 71O2E6 128611142
171,2285,612,000kslemou! nákružok integr s prírubou EFL PE 100 sDR 11 DN 110286 1286167330041

6,883,442,000KSMontáŽ nákruŽku EFL integrovaného lemového PE100sDR11D'ĺ10K 1z3u2u419340
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Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.l.
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ROZPOCET
Stavba
Objekt:

čast':
JKSO:

Chodníky v meste Turzovka
So 01 Chodník pri ll/484 Turzovka, Predmier - ll. čast'

so 640 PreloŽka Vo - MPs

HSV Práce a dodávky HSV

Zakladanie

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotovitel': B& B, spol.s r.o., KorlŤa č.889
Dátum: 25. 3. 2018

2

't07654321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

409,50

229,50

181,6971,252,550m3eton rrv EN zU6-7-C 2U3U cementu portlanclskéhot 933174UUcv2
47,8118,752,550m3tsetonovanle zál(ladov do debnenia - pre stlpy Vo' betÓn prostz(5J13 21K1

9 ostatné konštľukcie a práce-briranie 't80,00

180,002,oool 90,00m3962052211
|tsuranle betonovycn záklaoov ruŚenych stlpov Vo Vrátane odvozu

IvYbÚranej sutinYR3

M

z',t-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

'|.0 525,71

I 7',t1,1',l

1 39s,00348,754,000ks
Stožiar STK 89/80/3 K10 oceľou ' kuželov , zinkovan , H = 8m, Lc =

9,2m316011410031615

258.3043,056,000ks
osvetl'ovaci stoŽiar - ocel'ov do CllŽky 12 m' montáŽ do betÓnového
základu210204011R14

441,00220,502,000ks

uficne swetrcllo na osveilente prechoclu pre choclcov, svietidlo na silp a
v ,ložník sĹ srREEI-Á 7900, 62W, 7990Lm, 5500K, uhol svietenia g0",

tP 66348430135034813

1 098,00274,504,000ks
lJličné svietidlo na stĺp a u ložnĺk EK)-LED 68, 68W, 6400Lm, 5500K,
tP 66348430134034812

56,709,456,000l(sMontáŹ uliČného LED svietidla na v loŽnÍk' zapojenie210zo1a10ľ(11

42,804,28í 0'000ksUkončenie celoplastov1. ch káblov páskou do 4 x 16 mm2z',to'too252R10

29,600,7440,000ksUkončenie vodičov vrátane zapojenia do 16 mm22í 0í 00003R9

5,880,4214,000,(sG-Käblové o4o CU 6x6 KU-L34521U531tO345I
9,380.6714,000ksUKoncenle voolcov Vrätane zapojenla a vodlČovej l(oncovl(y do 6 mmz21 01 00002R7

18,000,5036,000ksUkončenie vodičov vrátane zapojenia do 2.5 mm22í 01 00001R6

360,241,58228,000ml-l<urka rxKvR 6334cUĺU57UU3455

218,880,96228,000mľ(urKa onyona eleKlrolnstalacna F^KVK oJ ulozena Vo VyKope21 001 0085R4
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Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisKÓd poloŽkyKCNP.Č.

387.75't,65235,000m

DemontáŽ - kábel hliníkov silov , AYKY 4x16 Vrátane odvozu na
skládku21 0901 066DR44

262,5052,505,000ksDemontáŽ stoŽiara Vo, v loŽníka, svietidla, odvoz na skládku210204011DR43

376,041,58238,000mAYKY 4x7ti Kabel pre pevné ulożenie' hlinĺkov sTN341U35UUU234742
254,661,07238,000mKaDer nilnrKovy silovy, utozeny v truDKe AYKY 45u//5u v 4xl6zl uvu r uobR41

21,600,3660,000mCYKY 3x1'5 Kabel pre pevné uloŻenie, meden , sTN341U35U04534140
26,400,4460,000mKäbel meden uloŽen V stlpe Vo - GYKY 45ol75o V 3x1'5210 00146R39

12',t,683,3836,000ks
označovací štítok, nálepka - označenie káblov, stoŽiarov Vo' v strażné
štítky, označenie uzemnenia - Vrátane materiálu210270802R38

1,480,742,000l(sUVOn<a tanova 7 sKrutKova u = a mm typ: B5z7-631 1 7021 50031137
9,544,772,000l(suKoncenre nosneno tana zavesneno KaDta tanovou svorKou21926017'lt{36

37,801,2630,000mCYKYZ-J 3x2,5mm2 KäbeI samonosny s lanom, medeny341U35U34134135
55,801,8630,000m

Zavesny Kabel s nosn m Fe lanom Vrátane rozvinutia' nahodenia,
vyregul. azväzkovania21026013',1R34

2,500,505,000mUYA mmz zel. zlty34'lU35UZU2J4733
3,300,665,000mucnranne pospajante v silpoch vo - vodtc UYA 6mm2Z'IUZZU3UUK32

12,2012,201.000l(suzemnovaca ryc ocetova zarovo znKovana z I 2 mSCllZZZCCU35431

11,7011,701,000l(suzemRovacia lyr. Fezn zI 2m21U22ĺ'l2tsOt-{30
2,600,525,000ks

ěvorKa pnpolovaqa pre spoJerue Kovovycn sucrasloK ocelova zarovo
zinkovaná SP 1354421985035429

6,201,245,000KSsvorKa ĺ-ezn prlpoJovacia sP21uz2u245K28
17,860,4738,000KSsvorKa spotovaca ocelove ŻErovozrnkovana ss35442195UU3c427
47,121,2438,000ksSvorka hezn spojovacta Ss21uzzuz+sK26

1.051,051,000,(ssvorKa k uzemnovace! tyči ocelová żiarovo zinkovaná SJ 0235442790U035425

1,881,881,000KSSvorKa Fezn K uzemnovaceJ tyct sJzluzzuz4t)K24

182,971,07171,000KgUzemnovaci vocllc ocelovl Żlarovo zlnkovan D 10mm33442247 5U35423

't65,600,69240,000mUzemnovacle Vedenie v zeml FeZn vrátane izolácie spojov D 1 ommz'tu22uu21t(22

223,5044,705,000KSsvorkovnlca stożiarová EKM-2050SK-2D1U + poistka 2x6A E14345u6tt21UU34521

65,2513,055,000l(sEreKlrovyslroJ slozrara - stozrarova svorKovnrca210204203t-(20

271,50135,752,000ksvyloznlK tec,noramenn: vUD 4O-A-07 znkow, cllŻRa 4m31 6030760031619
255,0063,754,000ksV,llložn ík jednoramen n, V 1 T-1 0-60 zin kov1i316030390031618

134,5822,436,000KSVyloznlK oceľovy Jeonoramenny - montaŻ na stlp21vzv41v3K't7
795,00397,502,000ks

ě;tozlar na osvetlenle precnoc,u pre cnodcov osUD-OP-Ut' ocelow,
r rou, zinkovan:, H = 6m, Lc = 7,5m316010530031616
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Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d polożkyKCNP.l

461,414,50102,535
oÁPodlel pncĺruŽen!/ch \^i'konoVPPVR47

330, t 64,5073,368o/oPodruŽn materiálPMR46
230,702,25102,535o/oMurárske v pomociMVR45

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 't 8í4'60

907,50

Celkom
'11 842,7'l

't02,734,5022,828VoPoolel prloruŻenych \^ikonoVPPVR54
92,401.í084,000m2Proviz. prava terénu v zemine tr. 346062001 3R53

424,801,77240,000m

Zásyp nezapaŽenej káblovej ryhy zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej
zemine tr. 3 VÍátane zhutnenia4605601 73R52

89,700,39230,000mrdla leNenä v mzě3UUUZUUUzě351
69,000,30230,000mcmRozvinutie a uloŽenie uj'straŽnej f lie z PVC do ryhy, šírka 334fru49uu12R50

92't,603,84240,000m

Hĺbenie
triedy 3

káblovej ryhy ruěne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine
460200173R49

'114,3744,852,550m3V kop jamy pre stoŽiar veĘného osvetlenia do 2 m3460050704R48

18,75 
|

750,0040,000hodVyt cenie existujticich podzemn ch vedení a sietí ich spráVcamiHZS003R56
ť,25| 157,5014,000hod

Prvá odborná prehliadka a odborná sk ška rozvodu Vo, Vypracovanie
správyHZSO04R55
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ROZPOCET
Stavba: Chodníky v meste Turzovka
objekt: So 0't chodnik pri llt484 Turzovka, Predmier - ll. čast'
čast': so 645 PreloŽka telekom. vedenia - MPS
JKSO:

ostatné

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotovitel': B& B,spol.sr.o., Kor a č. 889
Dátum: 25. 3. 2018

1292,49

1719,25

10765432,|

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d polożkyKCNP.Č.

73,1312,196,000/oPoclrużn materiál5
486,208,8455,000mKáblov Žľab ZEKAN 4MAT4
74,495,7313,000mKáblou žľab ZEKAN 1MAT3

651,8629,6322,000m3Kopan piesok na kab. l žkoMAT2
6,800,1068,000mF lia varovná- oranž.33x0,15 mmMAT1

170,971,39123,000m262 0014R14
2,7255,000mZásyp káblovej ryhy 50x70 v zemine tr. 456 0254R13

131,921.9468,000mkáblovej ryhy 50x70 v zemine tr. 4 (odkopanie)56 0254R12
'125,801,8568,000mUloŽenie káblového Žl'abu ZEKAN51 0022R11
19.040,2868,000mF lia v straŽná z PVC49 0012R10
72,761,0768,000mkáblového l Žka z p iesku vrstvy 1 0 cm, zá krytov mi doskami42 0371R9

10,3755,000mkáblovej ryhy 50x70, v zemine triedy 420 0254RI 476,687,0168,000mHÍbenie káblovej ryhv 50x70, zemrne triedy 4 (odkopan ie)20 0254R7
2.1331,280,068kmtrasy káblového vedeniao't 0021R6

p

15,81232,500,068

R Polohopisné a v škové zameranie trasy km
nov't6 72,421 065,00

't5
88,23

656,49

24,214,046,000
o/ot-(23 92,400,841 10,000mMontáŽ HDPE (manipulácia - Vynesenie z jestv'l Žka)18.0301/SR22

92,400,841 10,000mPoloŽenie HDPE do káblového l Žkaí 8.0301R21
83.640,68123,000mMontáŽ kábla (voľné ulożenie) do l Žka alebo Žľabu06 I 151R20

320,962,36136,000mMontáż kábla (ma nipulácia vynesenie z jestv. lÔžka)06 075 t/sR19
22,0722,07't,000ksPremeranie izolačného stavu a kontinuity Žíl kábla 4OOżII06 0321R't8

't0,402,000ksPremeranie izolačnéhostavu a kontinuity Žíl kábla 100Žil06 0317R17
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107654321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.t.

Celkom
3 756.44
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ROZPOCET
Stavba: Chodniky v meste Turzovka
objekĘ So 03 Chodnik pri MK Turzovka - Hlĺnené
časť: so 54o Dažďová kanalizácia
JKSO:

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Vodorovné konštrukcie

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B& B' spol.s r.o., Kor a č.889
Dátum: 25' 3.2018

í5 553'04

5 082,74

563,38
4

107654321

Cena celkom
Cena

jednotková
Množstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

1 304,0717,8273,180m3rr'(op,esoK pŕec,drveny 0-16 nbu33743700c39
657,898,9973"ĺ 80m3

obsyp potrubia sypaninou z vhodn ch hornín 1 aż 4 bez prehodenia
sypaniny17510110'lR

64,242,3727,105m3

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, r h, záĺezov alebo okolo
objektov do 100 m3174101001R7

68,1 50,7393,351m3UloŽenie sypaniny na skládky do 'ĺ00 m3171201201Rb
585,316,2793,351m3

Vodorovné premiestnenie v kopku po spevnenej ceste, horniny tr.1_4 do
15000 m162701112R5

223,771,31170,820m2odstranenie paŽenia151101111R4
408,262,39170,820m2Paženie a rozopretie stien nj'h pre podzemné Vedenie, príloŽné do 2 m151 101 'l0íR3

1 704,4514,15120,456m3V kop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3132301202R2
66,600.7490,000m2

Rozoberanie dlaŽby vozoviek v ploche do 20o m2 z vel'k ch kociek
kameniva, rigol -0,41700111310621',1R1

563,3827,9320,171m3

LoŻKo poo potruDle' stol(y a drobné objekty' v otvorenom u. kope z
4515721't1 drobného ťaŽeného 0-4 mmR10

I R rové vedenié

1 333,6789,0314,980,(sPVC-U rura Ranalizačná korugovaná hrdlovanWz al1u5200zěo17
99,621,3374.900mMontaz potruDla Kanallzacného z korugovan}7ch rÚr - PVC-U DN 300 mm/rJ Jtzlt('ĺ6

212,26106,132,000/(sKorugované tvarovky odbočka k-DN 400/1 50286210570028615
54,7554,751,000ksKorugované tvarovky odbočka k-DN 300/1 50286210550028614
8,132,713,000ksPVC-U koleno pre kanalizačné niry hladké 160/45'286310170028613

57,9028,952,000ksKanalizačné njry PVO-U hladké s hrdlom 160x 5000mm SN8286110250028612
5,600,5610,000m

Montäz potrubla z Kanallzacn ch rÚr z tvrdého PVc tesn. gumovym
kr Žkom v skl. do 20% DN 15087',t313121R11

5 524,2'.|
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í07654321

Cena celkom
Cena

jednotková
Množstvo
celkom

MJPopisKid poloŽkyKCNP.Č.

18,426,083,030ksUIičná vpusť betlnová' skruž homá TBV 5-c5922360090.159243
32,2710,653,030ksUličná vpusťbet nová, stredová časť-diekTBV 503-a s vl tokom DN15922360020.159242
25,008,253,030ksUličná vpusť betlnová, spodná časť-dno s kalov m prehlbenĺm TBV 2-a5922360010.159241

1't0,4936,833,000ks

Znaoenle Kanallzacného vpustu uličného z bet no$chdiéEov Ęp-UWl
UVB-50895941 1 I 1R40

12,003,004,000kssachtová vložka DN400286999022E639
100,8012,608,000ksŠachtová vtožka DN3002869990128638
85,6112,237,000ksTesnenie DN1000592990159237

455,65150,383,030ksŚachtové kanalizačné dno DN 1000 H 700592247026059236
130,52129,231,010ksŠachtovékanalizačné dno DN 1000 H 500592247025059235
242,8460,714,000l(sUsa0enle ŽelezobetlnoVého dielca pre@K34
10,453,453,030/(s59233
13,496,682,020ksVyrovnávací prstenec TBW 625/100592247022059232
33,706,745,000ksosadenie betÓnového dielcV44UJU1'tt-{31
66,8122,053,030,(sskruż betlnová rovná TBS 1000/250W59230

199,2149,314,040ks

Skruž bet nová prechodová
stupačkami

D1000/v.600 TBS 15-1005 s ptastov mi
592247006059229

100,4514,357,000ks

pre
894401111R28

316,363í6'361,000ks

Sachta kanalizaěná s obloŽením dna betlnom tr' C 25130 na potrubie DN
350-400894211',t3'lR27

284,05284,O51,000ks

Šachta kanalizaěn á s oblożením dna bet nom tr. C 25130 na potrubie DN
250-300894211121R26

39,401,9720,000mSk ška tesnosti kanalizácie D 40089239'ĺ000R25
107.'111,4374,900mSk ška tesnosti kanalizácie D 300892371 000R24

9,000,90í0'000mSk ška tesnosti kanalizácie D 15089231 1 000R23
7,862,000ks

MontáŽ tvaroviek na potrubí z PVC tesnen ch gumov m krrjŽkom v otv
v kope odboěn ch DN 40087739312',1R22

3,553,55'ĺ'000ks

Montáż tvarovky na potrubí
kr žkom, odbočná DN 300

z r r z tvrdého PVc tesnen ch gumov m
87737312',1R21

4,17'ĺ 
'393,000ks

Montáž tva rovky na potrub I z rur z tvrdého PVC tesn gumov m krÚŽkom,
DN 1508773',!3'.t23R20

672,20168,054,000KSlJvU-U rura kanalizacná korugovaná hW2ě61 1o540ozěa19
47,202,3620,000mMontaŻ potrubia kanalizaěného z koffiĺ13E3122K't8
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Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyEE
ErrErrE

@ .-@t đ, .u; .L .I] .I

778,59

35,7911,933,000,(s

s rámom 500x500mm D400-40t
na a 211,9570,653,000ks55549

53,9717,993,000ks

a u
1031 1 I í50 kg

m a na
899203í 1 í otlivo nad 100 do l50 kg

5524213800.155248

R47
271,50135,752,000KS

30,4615,232,000ks
55246

R45
20,006,603,030

59244

9 ostatné konštrukcie a práce-b ranie

Presun hm t HSV99
14,2137,530

zloženjm na vzdialenosť do 5 km
sonaupo

979084216R51

245,291ksm m500rz DN300 ažu DNrÚprostéhoz bet npriepustu9411',t11R50

3 604,12

3 604,12't9,01í 89'591

z z
sklolamin. v otvorenom v kope998276101R52

Celkom
'15 553.04
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ROZPOCET
Stavba: Chodníky v meste Turzovka
objekt: So 03 chodník pri MK Turzovka _ Hlinené
časť: so í5o Chodník Hlinené
JKSO:

i-rr"-[ttt!DtlEIIiIII

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B& B, spol.s r.o., Kor ač.889
Dátum: 25.3.2018

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Zakladanie2

107654321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d polożkyKCNP.Č.

28,035,515,088kgI ravové semeno - parková zmesU05ĺ21 1200UU513
14,041,0813,000m2Vysev tráVniku hydroosevom na hlušinu1E3405212R12
84"ĺ 80,35240,500m2Úprava pláne v zárezoch v hornine 1_4 so zhutnením18110'1102R1',!
59,070,7380,920m3UloŽenie sypaniny na skládky do 100 m317120',t201R10
39.342,8114,000m3

sypaniny do násypu stidźnej horniny s mierou zhutnenia nad
'l03 % podľa Proctor-Standard171101105R9

249,233,0880,920m3

Vodorovné
3000 m

premiestnenie v kopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do
162501102RI

3,645,060,720m3Príplatok k cenám za lepivosť horniny 41 33301 1 09R7
24,1133,490.720m3V kop šachtyzapaŽenej hornina 4 do 1oo m3't 33301 101R6
39,574,319,'t80m3Príplatok k cene za lepivosť horniny 313220't109R5

466,9615,2630,600m3V kop ryhy do Šírky 600 mm v horn.3 do 1oo m313220110'lR4
'11,260,59't9,080m3Príplatok za lepivosť horniny 3122202209R3

200,343'í 563,600m3a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3122202201R2
84,723,5324,000m2

odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do
'100 mm, -0,18'100t113307142R1

15 565,39

ĺ 304'49

88't,18

24,3'l8,442,880m2Debnenie základov ch pätiek, zhotovenie-dielce2753512't5R19
57,2779,540,720m3Bet n základov ch pätiek, prost tr.C 12l152753',t3521R18

1 99,1 379,652,500m3Bet n základovr. ch pásov, prost tr.C 12l152743'13521R17
48,'100,20240,500m2

Zhutnenie podloŽia z rastlej horniny 1 aż 4 pod násypy, z hornina
s dżn ch do92o/o PS a nes drŽn ch21 5901 1 01R16

282,6214,619,278m3ľrr(op,esor( clrven 0-16 n5833773700c315
265,202,60102,000m

Znotovenie \riplne ryhy s dren
nad 550 do 850 mm2145003',t1R14
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Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

í '58| 4,552,880nenR20

Vodorovné konštrukcie
864,42

Komunikácie
7 320,07

R rové vedenie
342,58

4

5

I

206,641,64126,000m

I pre ny o
na 1 m škáry457621412R23

173,401,70102,000m
Dno ryhy pod drenážne potru bie spevnené štrkopieskom h Í do 1 50 mm

4515781'11R22 484,382,34207,O00m2

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do I:5 hr. 30-100
mm z kameniva fr.4-B451577777R21

71,961,2557,570l(s
cYzz/ 44uu.159236 19,242,'t19,120m2

z
hr. I cm do 20 m2596912111R35

1 666,297,97209,070m2cm592291 1 601 059:Ż34 2 009,979,7',!207,000m2

pre
Škár kamenivom596911í12R33

330,319,8633,s00m2Bet n asfaltovl po zhutnenÍ il. tr.lÔŽkov (ABL) hr 70 mm577161224R32
7,2833,500m2

Bet n asfaltovyi po zhutnen I I t. tr jemnozrnn AC I (ABJ), strednozrn n
I 1 (ABS) alebo hrubozrnn AC 1 6 (ABH) hr.50mm577141212R31

7,370,2233,500m2

Postrek asfaltorn spojovací
mnoŽstve od 0' 50 do 0,80

bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v
kglm2573231111R30

'15,410,4633,500m2Náter infiltračn kati naktívnou emulziou m noŽstve 1 00 kglm2573191',t11R29 352,7610,5333,500m2

Podklad kamenz tva spevneného cementom s rozprestren tm a
utnením, KZC l'hr.po zhutnení 180 mm567'.t32113R28

1 738,808,40207,000m2Podklad z prostého bet nu tr' c 8/.t0 hr.1oo mm5671't51't3R27 146,064,3633,500m2

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200
56486't111R26

697,593,37207,000m2

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení ,l50
mm564851 1'ĺ 1R25

20,432,249,120m2

Podklad alebo podsyp zo
zhutnením po zhutnení hr

štrkopiesku
.100 mm

s rozprestretím, vlhčením a
5642311't1R24

142,70142,70't,000KS
101,960,98104,040

39
m

zb38 97,920,96102,mz mm
t(37
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ostatné konštrukcie a práce-b ranie9
3 310,49

-.

107654321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP Č.

38,587,505,144tPoplatok za skladovanie - bet n, tehly' dlaŽdice (17 01 ), ostatné9//9Uě9U'l2R52
73,1014,215,',!44t

Vodorovná doprava vybÚran ch hm t po suchu bez naloŽenia, ale so
zložením na vzdialenosť do 5 km97908421 6R51

228,002,8580,000m

Rozobratie plotov
pletiva -0,0'1000t

v šky do 250 cm, tyčornch, latkov ch, doskornch,z
966067'ĺ'l1R50

65,772,9622,220KSIväm,ca -betlnová Žľavka TBM 1-50 5W59zz ĺt/UUu-'I5YŻ49
60,835,53I 1,000m

Usadenle priekop. żľabu z bet n. priekopouch tvárnic šírky do 500 mm
do bet nu C 10112,5935112111R48

15,750,4733,500m2

VloŽka pod liaty asfalt bez upevnenia z rohože utkanej zo sklenen ch
vlákien919795112R47

851 .763.38252,OOOmRezanie existujrlceho asfaltového krytu alebo podkladu h lbky do 50 mm91 97351 1 IR46
607.663,56170,690/(svDruDnik cesŕny so skosenÍm 1 00x25x1 5 cm tarba sivá592292490059245
966,685,72169,000m

Usaoenle cnodnik' obrub. betÓn' stojatého s bočnou oporouŹbéI nu
prostého tr' C 1ol12,5 do lÔŽka917862111R44

61,13ą5617.170KSUDruonlK cesny so s,(osenim 100x25x15 cm farba sivá59229249UO59243
't24,957,3517,000m

Lrsaoenle cnoonlK. obrubniKa betÓnového s oporou z bet nu prośTéhđt-
c 10112' 5 do l Žka leŽatého917762111R42

72,802,1234,340/(sgDruDnik parKovy 1o0x20x5 cm farba sivá592292450059241
143,484.2234,000m

Usaoenle zahon. obrubnĺka betÓn., do l Žka z bet' pros. tr. C 10h2,5 s
bočnou oporou916561 'ĺ 'l 'ĺR40

99 Presun hm t HSV

4,s51 1 542,15338,934

Presun nmot pre pozemné komunikácie s
822 5,3) akejkoľvek dEky objektu

krytomT
99822301 IR53

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové

Celkom

1 542,15

1433,43

1 433,43

PSV

767

I 242,233,71334,832kg

MontáŽ ostatn ch atyp. kovov ch stavebn ch@
dodávka,montáŽ,zĺnkovanie7679951 01R55

191,202,3980,000mMontáŽ oplotenia strojového pletiva, s v škou do 1,6 m767911120R54
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ROZPOCET
Stavba: Chodnĺky v meste Turzovka

objekĘ So 03 Chodník pri MK Turzovka - Hlinené
časť: so 655 PreloŽka telekomunikačn ch káblov
JKSO:

l. Materiál

Káble

Spojky

Rozvádzač

ostatné

E-I-T-III.I.I.I.T'E

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B& B' spol.s r.o., Kor a č.889
Dátum: 25.3.2018

2181,54

965,60

288,78

88,44

838,72

107654321

Cena celkomCena
jednotková

Mnożstvo
celkomMJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

97,200,54180,000mTCEKPLES 1XNO,6MAI3

813,8012,5265,000mTCEPKPFLE 1OOXNO,6MAT2

54,600,9160,000mTCEPKPFLE ,XNO,6MAT1

122,851.9563,000ks10- párové konektory 9700 - 10MAT7

21,485,374,000ksBOKT 
'S/FLE-SK

MAT6

90,0030,003,000ksSpoTka GSC 75/15-300MAT5

54,4518,1 53,000ksSpoTka GSC 43/8-150MAT4

14,601,4610,000l(sBĺeskoistky KRoNE ĹsA PĹUs (6717 3 513-o0)MAI11

6,836,831.000ksMagazÍn pre 10 ks bleskoistiek KRONE ĹsÁ PtUsí6089 2 0230-01)MAT10

11,1811,181,000ksRozpojovacia svorkovnica KR2NE ĹsÁ PĹUs (6089 1 102-02)MAT9

55,8355,831,000ksÚčastnÍcky rozvádzač GR0240251 5' 1 J/50MATI

170,801,22140,000lmZákrytové doskyMAT20

1 18,5229,634,000Kopan piesok na kab' l žko lr3MAT19

7,700,1077,000F lia varovná- oranž. 21x0,15 mm lmMAT18

0,740,741,000Uzem ovacia svorka SZ lł"MAT17

31,3815,692,000Zemniaca tyč ZT 2m lL"MAT16

3,280,418,000Zemniaci dr t FeZn 8mm lmMAT15

22,001,1020,000Zemniaci pásik FeZn 30x4 lmMAT14

109,8336,613,000Bet nová pätka EzP 11-290 lł"MAT13

179,5559,853,000lmpregnovan stožiar 8m lL"MAT12
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107654321

Cena celkomCena
jednotková

Mnożstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

PoclruŻny matenalMAI28 123,4820,586,000%

MAT27 10,5810,581,000ksobjĺmka na stožiar pre závesné lano dvojitá

MAT26 6,716,711.000ksobjímka na stožiar pre závesné lano

2,080,0826,000ksUpev ovacie skrutkyMAT25

4,900,707,000ksobj í m ka značkovaci a kábe lováMAT24

2,730,397,000ksŠtĺtok popisnMAT23

0,675,000mChránička r rka FXP32MAT22 3,35

MAT21 41 ,095,877,000mKáblou! žľab ZEKAN 1

107,031,3977,000m2Provizlrna Úprava terénu62 0014R42

67,232,4927,000mZásyp káblovej ryhy 35x70 V zemine tr. 456 0í54R41

71,501,4350,000mZásyp káblovej ryhy 35x50 v zemine tr' 456 0134R40

12,951,857,000mUloŽenie káblového żľabu ZEKAN51 0022R39

21 ,560,2877,000mFlliav straŽnázPVC49 0012R38

74,901,0770,000mZriad. káblovéhol żkaz piesku vrstvy 10 cm, zákrytorn mi doskami42 0371R37

5,390,777,000mRekonšt. káblového lÔżka z piesku' hr bky vrstvy 10 cm420022R36

19,672,817,000mZatiahnutie lana do kanálika alebo tvárn. trasy26 0001R35

28,1 928,'.t91,000ksV kop jamy pre spojku23 0004R34

152.015,6327,000mHíbenie káblovej ryhy 30x70, v zemine triedy 420 0154R33

211,004,2250,000mHĺbenie káblovej ryhy 35x50, v zemine triedy 420 0134R32

9,015,631,600m3Zásyp jamy pre spojkuI 2 0002/sR3í
55,3627,682,000ksJama pre stoŽiar, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.405 0004R30

2,4'.131,280,077kmVyt ěenie trasy káblového Vedenia01 0021R29

838,21

99'9í

17,90232,500,077KMspracovanle l(nlhy plánov39.6500R44

82,01I 065,000,077kmPolohopisné a v škové zameranie trasy23.4900R43

2 419,17

1',|,4811,481,000ksobjímka na stoŽiar pre závesné lano dvojitá06 0004R48

9,059,05't,000ksobjímka na stoŽiar pre závesné lano06 0003R47

't44,98144,981,000ks
StoŽiar D združeny dEky 6'5-8 m, pätky EZP 1'|-29o,impregnovan bez
v stroje a zemn ch prác vo svahu0't.0131R46

55,8255,821,000ks
StoŽiar J jednoduch dlŽky 6.5-8 m, pätka EZP 11-290,impregn.bez
v stroje a zemn ch prác vo svahu01 0111R45



Celkom

-Jr!-I--E---r

5 538.83

107b5432,|

Cena celkom
Cena

jednotková
Množstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP r

148,5024,756,000"/oPPV (poorer pnOruzenej vyroby)t(67

54,3854,381,000ksDemontáŽ Účastn íckeho ĺozv ádzaéa06 0632/DR66

46,400,29160,000mDemontáŽ jestvuj ceho vedenia06 0501/DR65

81'0027,003,000ksDemontáŽ stoŽiarov0í 0'l 1'llDR64

29,855,975.000mUpevnenie r rky FXP3226 0514R63

102,405,1220.000mVedenie uze ovacie z FeZn dr tu v zemi't1 1776R62

42,358,475,000mVedenie uzelŤovacie z CU dr tu do 50 mm2 na povrchu't1 1772R6í
5,175,',171.000ksZmeranie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu'11 1765R60

7,377,371,000ks
Svorka rozpojovacia sk šobná vrátane montáŽe skrinky bez murársk ch
prác't1 1741R59

79,9439,972,000ksTyě uzem ovacia, zasadenie do zeme prepojenie,bez zemn ch prác11 172'lR58

533,402,54210,000pálJednosmerné meranie na kábli11 1431R57

't2,6812,681,000ksZäverećné práce v sieť.a častn.rozvádzačoch, ozn., rozpár.káblov'ĺ'l 064'ĺR56

108,48108,48't,000ks
MontáŽ káblovej istiacej stoŽiarovej skrine bez záveru a uzem., pre
prívod.kábel 20 Žíl11 0632R55

198,82198,82't,000ksMontáŽ odbočnej spojky do 400Žíl08 0438R54

192,15192,151,000ksMontáŽ rovnej spojky pre 400Žíl07 0039R53

'ĺ 36'8945,633,000ksMontáŽ rovnej spojky ple 2ožíl06 0032R52

295,002,36125,000mUloŽenie kábla do 150 XN06 0751R51

106,200,59180,000m
MontáŽ(ťahanie) a meranie izol.stavu samonosného kábla cez
drev.stoŽiare_TcEKYs 1 XN 0'606 050'ĺR50

16,868,432,000ksZachytenie lana kábla na koncovom stoŽiari drevenom-do 'l0 párov06 0091R49
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ROZPOCET
Stavba: Ghodníky v meste Turzovka
objekt: So 02 Chodník pri ll/54'| a1lt487 Turzovka, Vyšn koniec_Semeteš
Casť: so 1,lo Chodník pri ll/541 a1lt487
JKSO:

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B& B, spol.s r.o.' Kor a č.889
Dátum: 25. 3. 2018

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

10765432I

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d polożkyKCNP.Č.

48 521,35

I 055,29

29,101
,|mm200ne m2,hr.dodo 500plocharovtorniceRozprestretie181301 103R18

0,35844,000m2plánev zárezoch v hornine '|-4 so zhutnením181101102R17 123,242,37m3

ĺm jám' šachiet' r h, zárezov alebo okolosypaninou so zhutnen
do 100 m3174101001R16

174,850,65269.000m3000 m3ne do II 00nadsypa skládkynrnyUloŽenie17120',t202R15
269,000

premiestnenie v kopku tr..l4 do 5000 mVodorovné162601102R14
3,2117,100m3k cenám za lepivosť horniny tr.313320't209R't3 1 292,7622,6857m3nezapaŽenej, hornina 3 do 100 m3šachty13320120',1R12 68.534,3115m3za horniny 3cene lepivosťkPríplatok132201109R11

78153,000m3ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3V kop132201't01R10
13horniny 4Príplatok za lepivosť122302209RI 5,902'11,000m3

nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 1 00 do
1000 m3

a prekopávka
122302202RI

47,743,4114m34, do 100 m3v zemníku na suchu v hornine12230140'lR7 49,005,000

odstránenie ornice
nad 150 mm

ruěne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr
121101002R6

4475,8976,000m2

ie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad .t00 do
150 mm, -0,3'1600t113307143R5

760,0010,0076m2

odstránenie podkladu v ploche do 2o0 m2 z kameniva hrubého
hr.200 do 300 mm, -0,40000t113307',t23R4

1 4500t-0,stojatlich,níkovobrub
zs alebokĘníkovl żka'vyb ranímbet nov chnĺeobr b

11320611',lR3

306,607,30m2r.50 mmmm h 2700t-0,750,pruh dom2
p lochentmU doÍrézovaalebo krytupodkladasfaltovéhoodstránenie

113151',t14R2

't 219,1621,0258,000m2mm, -0,50000t300do
501hr vrstvyprostého,z bet num2v do 200plochekMuodstránenie

113107132R
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107b54321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č

33,315,516,046kgl rävové semeno - parková zmesUU5 ĺz7 7 z00UU520
í 6'201,0815,000m2Vysev träVnlKu nydroosevom na hluŠinu183405212R19

2

3

Zakladanie

Zvislé a kompletné konštrukcie

Vodorovné konštrukcie

Komunikácie

4

5

776,9814,653,000m3čitrKop,esoK clNeny O-1tj n5 s3/ĺ3/uUCJ23
694,202,60267,000m

Zhotovenie V plne ryhy s drenáŽnym potrubím z n]r DN do 200' v šky
nad 550 do 850 mm21450031'lR22

1094,704,10267,000mTrativody z flexodrenáŽnych nir DN 1 00212752125R21

2 565,88

907,36

't 931,60

22 938,99

62,132,6623,3s6m2
ueDnenle Kompl. KonŚtrukcii Č|stiarnĺ odpad. vÔd z plÔch rovinn}ich
odstránenieR

l 
rro.uur , ,27

275,83't1,8123,356m2
Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. v d z plÔch rovinn ch
zhotovenieR l.ro.uur.,.,26

535,851'17.514,560m3
Kompletné konštrukcie z bet nu prostého tr'C 25l3o, hr.nad 150 do 300
mml.ro.',,ru,R25

33,551 16,090,289m3

Kompletné konŠtrukcie čistĺarní odpad. v d z betÓnu prostého tr.C 16120,
hr.nad 80 do 150mmR |.uo.',,uo,24

183,681,64112,000m

Uprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 'l do 2 kg
zálievkyna1mškáry457621412R30

453,901.70267,000mDno ryhy pod drenáżne potrubie spevnené štrkopieskom , hr. do 150 mm45'.t578111R29
I 294,022,34553,000m2

Podklad pod dlaŽbu V ploche vodorovnej alebo V sklone do 1 :5 hr. 30_1 00
mm z kameniva ťaŽeného451577777R28

I 437,851 164,251,235

V stuż mazanín z bet nov (z kameniva) a z l'ahk ch bet nov zo
zváran1ich sietí z drÔtov typu KAR|631362021R36

146,6014,6610,000m2Podklad z prostého bet nu tr. C 8/'l0 hr.200 mm5671351'ĺ 5R35
2 422,3111.59209,000m2Podklad z prostého bet nu tr. C 8/10 hr.150 mm567125115R34

2 889,608,40344,000m2Podklad z prostého betlnu tr. C 8/'ĺ0 hr'100 mm567'ĺ 15'l 13R33

475,244,36109,000m2
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200
mm564861 1 1 1R32

1 863,613,37553,000m2
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150
mm564851 1 1 1R31
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338,23

7 52'1,64

9

Rtjrové vedenie

ostatné konštrukcie a práce-briranie

4 495,567,97564,060
43 5 369,639,71553,000

pre42 'I 488,869.8615't,m2m mI 70h(ABL)tr.po lÔŽkovzhutnení ilasfaltovBet n577161224R4'l í 099'287í5í '000
hr.50mmH)(AB6n AChru bozrn(ABS) alebo

strednozrnnli(ABJ),IACnozrnnpo jemtrzhutneníItovasfaBet n
577141212R40

33,22o,22151m20,80 kglm250 dood 0,
emulzĺez cestnejposypu kamenivombezspojovacíasfaltoV:ŕPostrek

1111R39

151 ,000
u kglm2mnoŽstve 1ou 00emulziokati naktíVninfiltračnNáter573't91111R38 'l't47,77109,000m2mm.po 80utnenzht,hrnrm KZC

as rozprestrenÍmcementomspevnenéhoz kamenivaPodklad
5671321',t3R37

1054

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

PopisK d poloŽkyP.Č E tr EEElr E

134,'t026,825,000KS

899204',t11
UA na

nad 150 kg

s

rnca
183,38183,381,000KS

ľ(46

20,20,1,000ks
55245

R44

8,972,963,030
a58 8,305,53

m
do bet nu C 1Ol1Z, s

UZ mm935112111R57
1151,284,13278,760

56 2,63138,000m
mm

z
11111 1R55

73,32156,000m2

VloŽka pod liaty asfalt bez
vlákien

z rohože utkanej zo sklenen chupevnenia
919795',t12R54

18't13,38536,000mdo 50 mmalebo podkladultového krytuexistuj ceho asfaRezan te197351't1R53 474,62ą56133,320
cmso52 755,045,72í 32'000

prostého tr. C 1ol12,5 do l żka
oporou z us

917862't't1R5'l

199,132,1293,930
cm50 392,464,2293,000m

bočnou oporou
pros.zn.

916561111R49
26,065,165,050

mm 14,652,935ks

a
914501't11R47

@
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107654321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č'

713,527,5095,1 36tPoplatok za sl(ladovanie - bet n, tehly, Olaffi9/908901 2R62
't 351,8814,2195,1 36t

Vodorovná doprava vybrira n ch hmÔt po suchu bez nalożenia, ele so
zložením na vzdialenosť do 5 km979084216R61

41,358,275,000ksodstránenie značky dopravnej so stľpikmi s bet. pätkami, -0'08200t966006í 32R60
136,447,5818,000mRozobran te cestného zábrad lia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200196600531 IR59

99 Presun hm t HSV

4262,364,55936,783

I lPresu

Issozzsoĺĺ |azzs.
nhm t Pĺg pozem ne KomunrKacte s qrazoenym l z22. ,

I'
R 3) akejkoľvek dEky objektu63

4 262,36

í 94'6í

194,61

PSV

767

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové

194,6152,4561 3,71kg

MontáŽ ostatn ch atypick
konštrukcií do 5 kgR

lrurnnu', ot64

osr
o0'l

ostatné

ostatné
82,00

82,00

82,000,41200,000mVytycenle lestvujÚcich sietíGPOlK65

Celkom
48 797.96
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ROZPOCET
Stavba: Chodníky v meste Tuľzovka
objekt: So 02 Chodník pri ll/541 allt487 Turzovka, Vyšn koniec-Semeteš
Cast': so 1ĺ5 Prenosné dopravné značenie
JKSO:

-r-----E-E-iItlll

objednávatel': Mesto Tuzovka
Zhotovitel': B& B,spol.s r.o., Kor a č. 889
Dátum: 25.3.2018

5 9í6'í4

5 9í6'14

5 9í6.í4

HSV

I

Práce a dodávky HSV

ostatné konštrukcie a práce_briľanie

Celkom

't07654321

Cena celkom
Cena

jednotkoVá
Množstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCN

668,707,4390,000
12 0017580,000ksPrenosná pätka so sttpikom40440940411 16,508,252,000

Dopravné značky40440540410 27.752,000ksznačky404I 1 888,39356353,000ksDopravné značky404403404I 441,0031,5014,000ksDopravné značky4044024047 263,2529,259,000
Dopravné značky4044014046 63,800"l 'ĺ580,000m

UZ
vodĺace prrlŽky

pre
15791111R5

80,000m

Príplatok k cene za reflexnrj Úp
500 mm

vodiacich prÚžkov śírkyravu balotinovri
915719212R4

00'11500,000m
m

20śírkyliacich ctarbalotinovri deza u pravureflexncenekPríplatok
5719111R3

2,1580,000m

Vodorovné značenie krytu striekané
mm

vodiacich prriŽkov śírky 500farbou
915712211R2

280,00500,000mmm20šírky1crardeliacichnéfarboustriekakrytuznačenre57111't1R1
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ROZPOCET
Stavba: chodníky v meste Turzovka
objekt: So 02 Chodník pri ll/541 alll487 Turzovka, Vyšn koniec_Semeteš
časť: so 2ío oplotenie
JKSO:

Zemné práce

objednávatel': Mesto Tuzovka
Zhotovite|': B& B, spol.s r.o., Kor a č. 889

Dátum: 25. 3.2018

827,96

3 890,85

'ĺ0765432I

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

30,850,7342,265m3UloŽenie sypaniny na skládky do 100 m3171201201R3
152,153,6042,265m3Vodorovné premiestnenie v kopku tr.'|-4 do 5000 m162601102R2

644,9615,2642,265m3V kop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 'ĺ00 m3132201',tO',\R1

98,s61 3 890,8539,477m3tseton zäKladovych päsov' prost tr.c 20125zĺ4313ri12K4

a

a

n

396,908,8245,000/(sěuplK plotovy 1 lucm poplastovany553U1553I
't26,452,8',145,000ks

osadenie stlpika ocel'ového plotového do v šky 2.00m so zaliatím
cement. maltou338171111R7

4 934,4079,696't.920m2oplotenie z tvárnic hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba sivá3't8271001R6
83,561 114,160,075tV stuŽ nadzákladov ch m rov 1050531 I 361 821R5

5 54't'3í

841,62

48í 
'50

81,927,5010,922tPoplatoK za sKladovanle - betÓn' tehly' dlaŹdice (17 01 )' ostatné97908901 2R12
155,20'14,2110,922

Vodorovná doprava vyb ran ch hm t po suchu bez naloŽenia, ale so
zloŽenÍm na vzdialenosť do 5 km979084216R11

383,982,85134,730m

Rozobratie plotov u. šky do 250 cm, z drÔteného pletiva alebo z plechu, _

0,010001966067't12R10

220,5250.674,352m3
BÚranĺe základov z bet nu prostého alebo preloŽeného kameliom, -
2,20000r96'ĺ 043í 'l 1R9

481,504,',!1117.153

Presun hmot pre ob'J.E1 52' E1 53'E1 sg'zvislá nosná konŠtr.monolitická
bet nová, v ška do 3 m998152',t21R't3

2922,43

854,4225,1334,000lL"l,tettvovy panel z5ux7 Sucmt53UZccJ15

335,783,4697,045

MontäŻ oplotenla rámového' na ocel'ové stlp|ky' vo \^iŠke nad 1'0 do 1'5 |ml,n767914120R14
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107654321

Cena celkomCena
jednotková

MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č'

26,060,6838,608%o

@nkové konŠtrukcie v objektoch
yškydo6ms98767201R22

672,40168,004,000ksBrana a dranka ś.318cm5530555321

198,00198,001,000ksBrana a branka š'380cm5530455320

596,85198,953,000ksBrana a branka š.433cm5530355319

145,1218,148,000ks
n ch na stlpiky oceľové' s

plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2767920240R't8

72,7572,751,000ksBranka ś.84cm5530055J17

21,457,',t53,000ks
@osadzovan ch na stlpiky ocel'ové' s
plochou jednotlivo do 2 m2767920210R't6

Celkom í4 505.67
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ROZPOCET
Stavba: Chodníky v meste Turzovka
objekt: So 02 Chodník prĺ ll/541 alll487 Turzovka, Vyšn koniec-Semeteš
časť: so 51o Dažďová kanalizácia
JKSO:

objednávatel': Mesto Turzovka
Zhotoviteľ: B& B, spol.s r.o., Kor a č.889
Dátum: 25.3.2018

HSV Práce a dodávky HSV

Zemné práce

39 202,79

13 725,08

4 Vodoľovné konštrukcie
1 465,49

R rové vedenie 14 689,10

't0765432I

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

2 463,5613,37184,260m3strkoprcsok precldrven:ł 0-16 n3 33ĺ43ĺUUCJ12
1 656,508,99184,260m3

9Dsyp potrubla sypaninou z Vhodn ch hornĺn 1 aż4bez prehodenia
sypaniny17510110'lR11

282,882,20128,582m3

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ĺ h, zárezov alebo okolo
objektov nad 'ĺ00 do 'l000 m3174101002R10

153,870,65236,730m3UloŽenie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3171201202RI
665,212,81236,730m3

Vodorovné premiestnenie v kopku po spevnenej ceste, z horniny tr'1-4
do 2000 m162401102RI

762,84'I .31582,3 t 8m2odstránenie paŽenia n h pre podzemné vedenie, príloŽné níbky ao z m151101111R7
1 391 .742,39582,318m2PaŽenie a rozopretie stien n h pre podzemné Vedenie, prílożné do 2 mí 5'ĺ 101 1 01R6

'157,821,44't09,594m3Príplatok za lepivosť horniny 4132301209R5
5 169,1614,15365,312m3V kop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-'l000 m3132301202R4

129.908,6615,000mDočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200119001411R3
471,205,8980,000m2

odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do
150 mm, -0,31600t113307143R2

420,402'l ,0220,000m2

odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z bet nu prostého, hr. vrstvy
í50 do 300 mm, _0,50000t113307132R1

1 465,4927,9352,470m3

LozKo poo potruble' stoky a drobné objekty' V otvorenom v kope z
kameniva drobného ťaŽeného 0-4 mmR lou,urr,',,'13

352,041,33264,690mMonlaz potruDla Kanallzacného z korugovan ch rÚr - PVC-U DN 300 mmR 
18713E312116

51 ,979,515,465,(sKanatzacne rury pvu-u htadKe s nrdbm 76ox 4.ox2ooomm246 12 6110230015
5,600,5610,000m

MontaŻ potrubla zKanahzaĆn ch rÚr z tvrdého PVc tesn. gumov m
krÚŽkom V skl. do 20% DN 150R lrr'.r,tr^14
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107654321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č'

85,8614,316,000KSKoŠ bahenny mal l5557 791 000.1cr541
528,1288,026,000ksMreža rám 500X500 mm C400-40t552423100055240

107,9417,996,000ks
osadenle llatlnovej mreŽe Vrátane rámu a koŠa na bahno hmotnosti

lednotlivo nad 100 do 150 kg8992031'ĺ1R39

369,00184,502,000KSPoKlop kanaltzaeny Romplet oKruhly,triecla D 4O0kN,DO-600 a, H 115cĐz4z7 7 7 U55238
1 588,56132,3812,000ksPoklop kanalizačn komplet oknihly B125 liatinov552421 1 120.155237

213,2215,2314,000ks
osadenle pol(lopu liatinového a ocel'ového Vrátane rámu hmotn. nad 100
do í50 kg8991031 'l 1R36

48,007.926,060ksUllcna vpus( Detonova, vrcnna casť-prstenec I Bv 7oa5922360040.159235
44,187,296,060ksUličná vpusť bet nová, skruž homá TBV 5c5922360080.159234

77,4512,786,060ksUIičná vpusť bet nová, stredová časť-diek TBV 3a s v tok ofuorom5922360020.159233
59,999,906,060ksUličná vpusť betlnová, spodná časť-dno TBV 2a s kalov m prehlbenĺm5922360010.159232

220,9836,836,000ks
Znadenle kanallzacného Vpustu ulicného z betÓnov ch dielcov typ UV-50
UVB-50895941 1 1 1R31

459,1219,1324,000/(sTesnenie Šachtovej rury 6002E60426630
454,5637,8812,000ksBetonou! roznášací prstenec 002860328629

1 955,25177,7511,000ksŠachtové dno priamé 600/3152860228628
180,38180,381,000ksŠachtové dno 600/31 5x30st.2860128627

1 104,3677,1214,320mPlastová šachta TEGRA 600,šachtová nadstaviteľná r ra DN 600mm28661 1 142628626

354,8429,5712,000ks
MontáŽ revĺznej Šachty z PVC' DN 600/300 (DN šachty/DN potr' ved.)'
tlak 40 t, hl.do 2800mm894431167R25

284,05284,051,000ks
Śachta kanalizaěná s oblożením dna bet nom tr' C 25130 na potrubie DN
250-300894211121R24

378.511,43264,690mSk ška tesnosti kanalizácie D 30089237 t 000R23
9,000,9010,000mSk ška tesnosti kanalizácie D 15089231 1 000R22

82,4810,318,000ks
V' ĺez a montáŽ odbočnej tvarovky na potrubí zkanalizaćnych r(lĺ z
tvrdého PVc DN 30087737512',1R21

474,8054,458,720,(sPVC-U odbočka kanalizačná pre r ry hladké 315/160 60"286210460028620
23,632,718,720ksPVC-U koleno pre kanalizačné niry hladké 160/45'286310170028619

1't.12't,398,000ks
Montaz warovKy na potrubi z rur z tvrdého PVL; tesn' gumov m krÚŽĺ(om'
jednoosá DN 150877313123R18

5164,0989,2557,861KSKanallzacne rury PVC-U hlaclké s hrcilom 315x5o00mm sNEzěbl7U41UUzě17

9 ostatné konštrukcie a práce-briranie
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107654321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č'

352,8010,003s,280tPoplatok za skladovanie - betrn' tehly' CllaŹdlce (17 01 )' ostatné9790E9012R43

50't,3314,2'l35,280t
Vodorovná doprava vyb ran ch hm t po suchu bez naloŽenia, ale so
zloŽením na vzdialenosť do 5 km979084216R42

99 Presun hm t HSV I468,99

't90.721,49128,000mBÚranie rigolu't1i5:zut't1't1-1t-(45

8 278,2719,01435,469t
Presun hmÔt pre rrlrové vedenie hĺbené z rrir z plast., hm t alebo
sklolamin. v otvorenom v kope9982761 01R44

M Práce a dodávky M

Montáže potrubia23-M

142,24

142,24

56,000a 't42,24r
í'l6'85

47 116,85715,000

Celkom 39 461.88
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ROZPOCET
Stavba: Chodníky v meste Turzovka
objekt: So 02 Ghodník pri ll/541 alll487 Turzovka, Vyšn koniec-Semeteš
Casť: so 615 Preložka telekomunikačn ch káblov
JKSO:

l. MateriáI

Káble

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B& B, spol.s r.o., Kor a ě' 889

Dátum: 25.3.2018

í 755'89

192,70

107654321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

183,600,54340,000mTCEKPLES 1XNO,6lMAr2
9,100,9110,000mTCEPKPFLE 5XNO,6lMAr1

Spojky 177,30

122,8s1.9s63,00010- párové konektory 9700 - 10 lL.lMAr4
54,4518,153,000Spoika GSC 43/8-300 lł"lMAr3

Rozvádzač

ostatné

29,201,4620,000Bteskoistky KRONE LSA PLUS (6717 3 513-00) lL.MATI
13,666,832,000Magazín pre 10 ks bleskoistiek KR2NE LsA PLUs( oĺg 2 o23o-o1) lł"MAT7

22,3611,182,000Rozpojovacia svorkovnica KR9NE ĹsÁ PtUs (6089 1 102-02) lł"MAT6

111,665ą832,000IJčastnícky rozvádzač GR0240251 5. 1 J/50 lł"MAT5

176,88

1 209'0í

1,560,394,000ksStitok popisnMAT20
6,700,6710,o00mChránička rurka FXP32MAT19

381,555,8765,000mKáblov ,žľab ZEKAN 1MAT18

79,301,2265,000mZákrytové doskyMAT17

118,5229,634,000m3Kopan piesok na kab' I žkoMAT16

6,500,1065,000mF lia varovná- oranž- 21x0,15 mmMAT15

1,480,742,000ksUzem ovacia svorka SZMAT14

62,7615,694,000ksZemniaca tyč zT 2mMAT13
ą560,4116,000mZemniaci dr t FeZn 8mmMAT12

33,001,1030,000mZemniaci pásik FeZn 30x4MAT11

146,4436,614,000ksBetlnová pätka EZP 11-290MAT10

239,4059,854,000kslmpregnovan stožiar 8mMAT9
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107654321

Cena celkom
Cena

jednotková
Mnożstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP'Č.

99,3616,566,000,oPoclruŻny matenäIMAT24
21,1610,582,000ksobjÍmka na stožiar pre závesné lano dvojitáMAT23

1,920,0824,000ksUpev ovacie skrutkyMAT22
2,800,704,000ksobjĺmka značkovacia kábelováMAT21

107,031,3977,000mzProvizÓrna uprava terénu62 Og14t{36
94,601,7255,000mZásyp káblovej ryhy 50x70 v zemine tr. 456 0154R35
12,501,2510,000mZásyp káblovej ryhy 35x70 v zemine tr' 456 0'ts4R34

120,25't,8565,000mUloŽenie káblového Žl'abu ZEKAN51 0022R33
'18,200,2865,000mF lia u straŽná z PVC49 0012R32
50,050,7765,000mRekonšt. káblového l žka z piesku, hrrÍbky vrstvy 10 cm42 0022R3l
56,3828,192,000ksV kop jamy pre spojku23 0004R30

369,0s6,7155,000mHÍbenie káblovej ryhy 50x70' v zemine triedy 420 0154R29
56.305,6310,000mHĺbenie káblovej ryhy 35x70, v zemine triedy 420 0154R28
9,145,711,600m3Zásyp jamy pre spojku1 2 0002/sR27

55.3627,682.000ksJama pre stoŽiar' v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.405 0004R26
2,0331,280,065kmVyt čenie trasy káblového vedenia01 0021R25

950,89

84,34

15,11232,500,065kmspracovanie knihy pĺánov39.6500R38
69,23I 065,000,065kmPolohopisné a v škové zameranie trasy23.4900R37

25,36't2,682,000ksZávereěné práce v sieť.a rjěastn.rozvádzaćoch, ozn., rozpár.káblov11 0641R47
2'16,96108,482,000ks

MontáŽ káblovej istiacej stoŽiarovej skrine bezzáveru a uzem', pre
prívod.kábel 20 Žíl't I 0632R46

9't,2645,632,000ksMontáŽ rovnej spojky pÍe 2ożÍl06 0032R45
23,602,3610,000mUloŽenie kábla do 'ĺ 50 xN06 0751R44

200,600,59340,000m

MontáŽ(ťahanie) a meranie izol.stavu samonosného kábla cez
drev'stoŽiare-TcEKYs 'l XN 0.606 0501R43

'ĺ 6'868,432,000kszachytenie lana kábla na koncovom stoŽiari drevenom-do 'ĺ0 párov06 0091R42
22,9611,482,000ksobjímka na stoŽiar pre závesné lano dvojitá06 0004R41
18,109,052,000ksObjímka na stoŽiar pre závesné lano06 0003R40

279,04139,522,000ks
StoŽiar D zdĺuženy dĺŽky 6.5-8 m, pätky EZP 11-29o,impregnovan bez
v stroje a zemn ch prác na rovine01.0121R39

1832,75
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Cena celkom
Cena

jednotková
Mnożstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

103,67't7,286,000"/oPPV (podiel pr|druŽenej V roby)K58
í 08'7654,382,000ksDemontáŽ častn íckeho rozvádzaća06 0632/DR57

87,000,29300,000mDemontáŽ jestvuj ceho vedenia06 0501/DR56

54,0027,OO2,000ksDemontáŽ stoŽiarov01 01 11/DR55
59,705,9710,000mUpevnenie r rky FXP3226 0514R54

153,605,1230,000mVedenie uze ovacie z FeZn drÔtu v zemi11 1776R53

135,528,4716,000mVedenie uze ovacie z CU dr tu do 50 mm2 na povrchu't1 1772R52

10,345,172,000ksZmeranie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu11 1765R51

't4,747.372,000ks
Svorka rozpojovacia skÚšobná vrátane montáŽe skrinky bez murársk ch
prác11 1741R50

159,8839,974,000ksTyč uzem ovacia' zasadenie do zeme prepojenie,bez zemn ch prác11 1721R49
50.802,5420,000párJednosmerné meranie na kábli11 1431R48

Celkom 4 623.87

Strana 3 z 3



Pľíloha č.4

Podrobný časový harmonogľam stavebných pľác vypracovaný v delení na fýždne a podl'a
stavebných činností (podpísaný zodpovednou osobou za pľedloženie ponuĘ)

22
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Harmonogram stavebn ch prác
Chodníky v meste Turzovka

Mesto Tuzovka
B&B, spol's r.o., Kor a č. 889
Tuzovka

6. mesiac5. mesiac4. mesiac3. mesiac2. mesiac1. mesiacZákazka

so 655 Prelożka telekomunikačn ch káblov

i;'jśso 'ĺ50 Chodník Hlinené
atF

so 540 DaŽdbvá kanalizácia

So 03 Chodnĺk pri MK Turzovka - Hlinené

so 6í5 PreloŽka telekomunikaěn ch káblov

so 510 DaŽďová kanalĺzácia

SO 210 Oplotenie
.- írso 115 Prenosné dopravné značenie

!l'
so ĺ 10 Chodník pri lll541 a lll487

So 02 Chodnĺk pri ll/541 a lll487 Turzovka, Vyšn koniec-semeteŠ

so 645 PreloŽka telekom' vedenia - MPS

so 640 PreloŽka Vo - MPs
so 540 PreloŽka vodovodu

SO 240 Oporn mrir - MSP
ĺso í40 Chodník Predmier - MPS

sĺáso 135 Prenosné dopravné značenie - MPS

So 01 Chodník pri ll/484 Turzovka, Predmier - ll' časť

24.23.22.2120.'19.18.1716.15.14.'t3.12.11109.8.76.5.4.J.2.,|Chodníky v meste Turzovka

Lehota realizácie 6 mesiacov od odovzdania staveniska
V Korni 29.06.2018

Rudolf Barčák - konatel' spoločnosti
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Pľíloha č.5

Fotokópia zápisu do obchodného ľegistľa/Zivnostenského registra/iného profesijného
ľegistra,

Fotokópia zápĺsu do Registľa partnerov veľejného sektoľa

23
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B\lsílica

Čĺslo doŽiadania i el-gg12ĺ2o1B/L

vÝpls z oBcHoDNÉHo REGISTRA
okresného sÚdu Žĺlina
k dátumu 07.03.2018

Oddiel: Sro
VloŽka číslo: 10915/L

l. obchodné meno

B & B, spol. s r.o

ll. Sídlo

Názov ulice (iného veĘného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné čísto):
Korňa 889
Názov obce: Korňa
PSč: o23 21
Štat: Slovenská republika

lll. lČo: 36 377 go2

lV. Deň zápisu: 31.12.1997

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vl. Predmet podnikania (činnosti)

1. - vykonávanie inŽinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vrátane
vy:bavenosti sĺdliskových celkov,
2. _ stavitel'- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
3. _ montáŽ a oprava, údżba elektrickýeh strojov azariadenídodávatel'ským spÔsobom,
4. - montáŽ meračov tepla a vedomerov na teplú vodu a studenú vodu,
5. _ maloobchodná činnosť v rozsahu vol'ných Živností,
6. _ vel'koobchodná činnosť v rozsahu voľných Živností,
7. - sprostredkovatel'ská činnosť,
8. _ podnikatel'ské poradenstvo,
9. - kúpa, predaj a nájom automobilov, strojov a zariadení,
10. - nákup, predaj, nájom nehnutelhostí a nebytových priestorov,
't1 . - realitná agentúra, -12. - ubytou".ié sluŽbý pttri"du lll, !
13. - činnosť stavebného dozoru pre pozemné stavby,
14. _ lešenárske práce

na1



práce
práce

Vll. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Rudolf Barčák

Rä:ľilice (iného vereiného priestranstva) a

NiŽná Korňa 908

Názov obce: Korňa'śtát' 
Slovenská reoublika

;ä;;;;óaeniai Ż3'o1' 1 960

ňil; ei"lo: 600123/6329

orientaěné ěĺslo (prĺp' súpisné čĺslo):

Vznik funkcĺe: 31'12'1997

Meno a priezvisko: Etília Barčáková 
ql

Bvdlisko: 
"' -{''.*.l_ 

^',^.*.anstva) a orien' súpisné ěíslo):

ľĺázov ulice (iného vereiného priestranstva) a orientaěné ěíslo (prĺp' l

NiŽná Korňa 908



I

obce: Korňa
Štát: slovenská republika
Dátum narodenia: 1 9.09.1 964
Rodné ěíslo: 64591916414

Vznik funkcie: 1 1 .1 0.2003

Meno a priezvisko: lng. Júlia Barčáková
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaěné číslo (príp.súpisné ěíslo):
NiŽná Korňa 90B
Názov obce: Korňa
PSČ: o2321
Štát: slovenská republika
Dátum narodenia: 08.1 0'1 988
Rodné čĺslo: 886008/7951

Vznik funkcie: 09.05.201 6

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
KaŽdý z konatelbv koná v mene spoločnosti samostatne.

Vlll. Spoločníci

Meno a priezvisko: Emília Barčáková
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo):
NiŽná Korňa 908
Názov obce: Korňa
Štát: slovenská republika
Rodné číslo: 6459191641 4

Výška vkladu: 13 278,000000 EUR
Rozsah splatenia: 13 278,000000 EUR

IX. Výška základného imania

13 278,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

13 278,000000 EUR

Ďalš ie právne skr'ltÜěnosti {ř

Xl. lné d'alšie právne skutoěnosti
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StaY autorizácie

Čas autorizácie

tas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

08:29 '.43I20103.07

Platná

Plainá
Stav ěasovej periatky

tas vystavenia ěasovej petiaĘ

Vydavateľ rase1ej peliatkY

:30:2008I.201.0307
tas overenia lasovej peěiatky

Mandát

Zastupujúca

ldentifikátor

4

A4
papiera

listov

neprázdnych strán



tĺslo záznamu o zaruěenej konvezii

a čas vykonania zaruÖenej konvezie

HodnotaeIektľonickéhoodtlatkupÔvodnéhoelektronickéhodokumentu

sP-07-03-2018-000142

07.03.2018 08:30:20

3D JoVcSQ=iklYEv34GHsW

Funkcia pouŽitá pre výpotet elektronického odtlačku sHA-256

36631124

Bystricaká
803/sö.

Bans99
vloŽka

975
Sa,
9,

a.s.
cesta
oddiel

pošta,

BB,

ská

osR

loven

o

s
Partizánska

Anna

Greňová

zamestnanec

Názov právnickej osoby

lČo

") Ak bola zaručenákonvezia vykonaná tieto údaje sa neuvádzajú.automatizovaným spÔsobom'

Meno

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie

Podpis a peěiatka trY
sLoVEtťsK,. /ĺ

o".,';J-*ľľ'#'n".u'
975 99 Bänskĺ đyłĺ".u

_689-

212

*
.!
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vŕpls z REGIsTR'A PARTNERoV VEREJb{Éno sEKToRA

aktuáIny k: 05'03'2018

vloŽky: 19384

rtner verejného sektora

odné meno : B & B, spol' s r'o'

o

N

ulice/veľejného priestľanstva: Korňa

pisné/orientačné ěíslo: 889

ázov obce: Korňa
:02321

Slovenská republika

i 36377902
forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

t' : od: 31.08.2017

oprávnená osoba

chodné meno : HRO-NCEK & PARTNERS s'r'o'

o
ázov ul icelverej ného priestľanstva: Národná

nélorientačné čĺslo: 10

ázov obce: Žilina
01 001
Slovenská republika

i 47248327
osť : od'.12'12'2017

odnémenoiAdvokátskakanceláriaJUDr.RÓbeĺ1Hronček,s.r.o.
lo:
ázov ulice/vereiného priestranstva: Národná

Súpisné/orientaěné číslo: 1 0

Názov obce: Zilina
Psč:01001
štát: Slovenská republika

o : +lząaszl
osť : 31.08?b17 - 11.12.2017

*

l" Koneční užívatelia výhod



t

IMeno : Emília Barčäková
Sĺdlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: NiŽná Korňa
b) Súpisné/orientaěné ěíslo: 908
c) Názov obce: Korňa
d) Psě: 02321
e; štat: Slovenská republika
Dátum naľodenia : 19.o9.'t964
Štátna príslušnost' : Slovenská republika
Verejný funkcionáľ | Nĺe
Platnost'i od: 31 .OB.\O17

lV' Verejní funkcionári
Bezzáznamov

c

0

ł ł
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