
Príloha č. 3 

Zmluva o dielo 

 

Zmluva o dielo 
č. 10/2022 

Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
Článok 1.  

 
 

Zmluvné strany: 
 
 

1.1 Objednávateľ: „DUNAJ“ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov č. 482 
IČO: 00494160 
DIČ: 2021074374 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000307418/8180 
IBAN: SK3381800000007000307418 
SWIFT: SPSRSKBA 
Zastúpený: Jozefon Jendrušákom – riaditeľom zariadenia 
 
 

1.2 Zhotoviteľ: Ladislav Tapló 
IČO:  41091540  
DIČ: SK1071518943  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2585 4347 
SWIFT: TATRSKBX 
Zastúpený: Ladislav Tapló 
 
 
 

Článok 2. 
Predmet zmluvy: 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje opraviť zhorenú strechu a interiér v Zariadení sociálnych služieb 
Kováčov. Skutočné množstvo a špecifikácia vykonaných prác bude odovzdaná dodacím 
listom. 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu diela. 
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Článok 3. 
Doba vykonania diela: 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na prevádzanie diela v termíne: do 3 dní od podpísania 
a platnosti zmluvy. 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy v termíne do 31. 12. 2022. 
3.3 Dodržanie vyššie uvedeného termínu je závislé od sprístupnenia pracoviska. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za nesplnenie termínu vyššie uvedeného, ak dôjde k okolnostiam uvedeným v 
§374 Obchodného zákonníka. 
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo i v skoršom ponúknutom termíne. 
 
 

 
Článok 4. 

Cena diela a platobné podmienky: 
4.1 Za dielo zaplatí objednávateľ na základe faktúry podľa prevedených prác, ktorá je splatná 
30 dní odo dňa doručenia faktúry. 
4.2 Pri omeškaní so zaplatením faktúry podľa predchádzajúcich odsekov zaplatí objednávateľ 
úroky z omeškania vo výške 0,2% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
4.3 Celková cena za zákazku: 
Celková cena: ............. 16 105,71 € bez DPH 
Celková cena: .............. 16 105,71 € s DPH 
Slovom:  šestnásťtisíc stopäť EUR sedemdesiatjeden centov  
 
 

Podrobná špecifikácia vykonaných prác: 
 

Oprava zhorenej strechy a interiéru: 
 
Ostatné konštrukcie a práce - búranie MJ Počet Jednotková 

cena 
Cena 
celkom 

Montáž, demontáž, prenájom a doprava 
fasádneho lešenia 

ks 1,000 
1 754,00 1 754,00 

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t 

ks 1,000 
1,22 1,22 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 

t 2,403 

18,30 43,97 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie 

t 2,403 
12,82 30,80 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km 

t 2,403 
24,89 59,81 
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Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km 

t 21,627 
0,81 17,56 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m 

t 2,403 
18,47 44,39 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m 

t 2,403 
2,00 4,81 

Poplatok za skladovanie  t 2,403 63,80 153,31 
Prenájom kontajneru 5 m3 ks 1,000 638,00 638,00 
Izolácie tepelné    2 147,27 
Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých 
kladenej voľne medzi alebo pod krokvy z 
vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,002t 

m2 42,000 

1,91 80,39 

Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená 
voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm, s 
parozábranou 

m2 42,000 

8,96 376,36 

MW hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy m2 44,982 36,70 1 650,79 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m 

t 0,658 
60,38 39,73 

Konštrukcie tesárske    2 056,16 
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so 
sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 
cm2, -0,01400 t 

m 27,500 

3,78 103,95 

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z 
reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2 

m 27,500 
14,37 395,15 

Hranoly zo smrekovca neopracované hranené 
akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 120 mm, š. 150 

m3 0,545 

692,11 377,20 

Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon 
do 60° 

m 201,600 
1,96 395,14 

Hranolčeky zo smreku , sušené 14±2%, 
nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí 

m3 0,444 
600,71 266,71 

Montáž kontralát pre sklon nad 35° m 57,750 3,12 180,04 
Hranolčeky zo smreku , sušené 14±2%, 
nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí 

m3 0,159 
600,71 95,51 

Demontáž kontralatovania striech so sklonom do 
60°  -0,00700 t 

m2 66,000 
1,52 100,49 

Demontáž latovania striech so sklonom do 60° -
0,00500 t 

m2 66,000 
1,28 84,22 

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m 

t 0,633 
91,23 57,75 

Konštrukcie - drevostavby    1 761,71 
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Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcií CD+UD 
a krokvových závesoch, doska protipožiarna DF 
12.5 mm 

m2 26,880 

57,16 1 536,43 

Demontáž sadrokartónového podkrovia s 
dvojitou nosnou konštrukciou z oceľových 
profilov, jednoduché opláštenie, -0,01767t 

m2 26,880 

7,64 205,36 

Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky od 7 do 24 m 

t 0,346 
57,57 19,92 

Konštrukcie klampiarske    223,83 
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných 
rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -
0,00347t 

m 4,000 

1,75 7,00 

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm 

m 4,000 

53,94 215,76 

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

t 0,009 
119,32 1,07 

Konštrukcie - krytiny tvrdé    3 520,25 
Betónová krytina zaoblená(Bramac Max), 
jednoduchých striech, sklon od 35° do 60° 

m2 38,000 
63,64 2 418,32 

Odkvapová hrana pre profilovanú krytinu m 6,000 25,72 154,32 
Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm m 6,000 4,10 24,60 
Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon 
nad 35° 

m2 75,900 
10,48 795,43 

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

t 1,905 
66,97 127,58 

Konštrukcie stolárske    373,20 
Montáž dverového krídla otočného 
jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej 
zárubne, vrátane kovania 

ks 1,000 

35,25 35,25 

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený 

ks 1,000 
32,05 32,05 

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 
mm, výplň papierová voština, povrch dýha, plné 

ks 1,000 

304,15 304,15 

Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

t 0,026 
67,45 1,75 

Podlahy vlysové a parketové    1 767,16 
Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených  -
0,00100t 

m 34,800 
2,16 75,17 

Montáž podlahových soklíkov alebo líšt 
obvodových skrutkovaním 

m 34,800 
4,94 172,07 

Lišta soklová  m 35,148 2,96 103,97 
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Demontáž podláh drevených, laminátových, 
parketových položených voľne alebo spoj click, 
vrátane líšt -0,0150t 

m2 39,600 

3,39 134,36 

Montáž podlahy z laminátových a drevených 
parkiet, click spoj, položená voľne 

m2 39,600 
7,66 303,18 

Podlaha laminátová, hrúbka 7 mm m2 42,412 20,62 874,49 
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej 
penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy 

m2 39,600 
1,29 51,08 

Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, 
hr. 3 mm 

m2 40,788 
0,81 33,12 

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

t 0,299 
65,96 19,72 

Nátery    729,23 
Oprava náterov olejových omietok stien  m2 57,420 12,70 729,23 
Maľby    779,03 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3,80 m 

m2 169,140 
1,38 232,99 

Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov 
výšky do 3,80 m 

m2 169,140 
0,22 36,79 

Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch výšky do 3,80 m 

m2 169,140 
0,38 63,77 

Oprava, maľby z maliarskych zmesí na vodnej 
báze, ručne nanášaná, tónovaná s bielym 
stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad 
výšky do 3,80 m 

m2 111,720 

3,99 445,48 

 
   
 
Celková cena zákazky bez DPH: ............ 16 105,71 € 

Celková cena zákazky s DPH: ..................16 105,71 € 

 

Článok 5. 

Podmienky vykonania diela: 
 

5.1  Objednávateľ odovzdá v termíne uvedenom v čl. 3 ods. 1 stavenisko v stave spôsobilom na 
začatie vykonávania diela. Objednávateľ je povinný počas celej doby vykonávania diela zabezpečiť 
zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody. Zamestnanci zhotoviteľa sú oprávnení 
používať sociálne zariadenia, ktoré prilieha k stavenisku. 
5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. 
5.3 Objednávateľ určí miesto uloženia odpadu, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa. 
5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu prevádzania diela zodpovedá za to, že riadny priebeh 
prác zhotoviteľa nebude narušovaný neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 



 

 

 

Zodpovednosť za vady, záruka:

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejt
po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v
6.2 Stanovená dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov na všetky komponenty odo dňa odovzdania diela.
 
 
 

7.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany.
7.2 Vlastnícke právo k dokončenému dielu 
odovzdania a prevzatia diela do trvalej prevádzky.
 
 

8.1 Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka. 
8.2 Táto zmluva je vyhotovená v
a objednávateľ tri vyhotovenia. 
8.3 Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne, v
8.4 Obe strany svojim podpisom potvrdzujú
plniť. 
 

Zástupcovia zmluvných strán.

 

 ______________________                           
 
Za objednávateľa: Jozef Jendrušák               
                                                                                          
V Kováčove, dňa: ................................                  
 

Článok 6. 

Zodpovednosť za vady, záruka: 
 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa čl. 2 tejto zmluvy a
po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v uvedených článkoch tejto zmluvy.
6.2 Stanovená dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov na všetky komponenty odo dňa odovzdania diela.

Článok 7. 

Ostatné ustanovenia: 
 

zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany.

dokončenému dielu a nebezpečie škody prechádzajú na objednávateľa dňom 
prevzatia diela do trvalej prevádzky. 

Článok 8. 

Záverečné ustanovenia: 
 

8.1 Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa 
onníka.  

8.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie 

8.3 Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne, v podobe dodatku tejto zmluvy.  
8.4 Obe strany svojim podpisom potvrdzujú, že podmienky považujú za primerané a

Zástupcovia zmluvných strán. 
 

______________________                           

Jendrušák                                           Za zhotoviteľa:   Ladislav Tapló
                                                                                           

Kováčove, dňa: ................................                      V Chľabe, dňa: 13. 10. 2022
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o zmluvy bude zhotovený podľa čl. 2 tejto zmluvy a že 
uvedených článkoch tejto zmluvy. 

6.2 Stanovená dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov na všetky komponenty odo dňa odovzdania diela. 

technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany. 

nebezpečie škody prechádzajú na objednávateľa dňom 

8.1 Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa 

ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie 

, že podmienky považujú za primerané a zaväzujú sa ich 

 

Ladislav Tapló 

13. 10. 2022 
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