
 

 

Z M L U V A  č. 113612 08U02 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva") 

uzatvorená podľa  ust. § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa 
ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom 
č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

1.  Poskytovateľ dotácie: 

 

 
Environmentálny fond  

 Sídlo: Martinská 49, 821 05  Bratislava 

 IČO: 30 796 491 

 DIČ: 2021925774 

  Štatutárny zástupca: PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ  

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
  Číslo účtu vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526 

 SWIFT: SPSRSKBA 

  (ďalej len „fond“)  

 

a 

  

2.  Príjemca dotácie: 

 Obec Dvorianky 

 
Sídlo: Lipová s.č. 79, o.č. 1, 076 62  

Dvorianky, okres Trebišov 

 IČO: 00331511 

  štatutárny zástupca:  Andrej Marcin, starosta obce 

  Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

  
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte 
IBAN:  SK80 0200 0000 0015 7421 3253 

 SWIFT: SUBASKBX 

  
(ďalej len „príjemca dotácie“, spolu s fondom  

ďalej len „zmluvné strany“) 
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Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory 
starostlivosti o životné prostredie. 

2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 113612/L2-79/15 zo dňa 03.02.2016 

vydaného podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len 
„rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 113612 zo dňa 25.09.2015 

(ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 
75.440,00 EUR, slovom: sedemdesiatpäťtisícštyristoštyridsať eur (ďalej len „dotácia“). 

 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa ust. § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe 
rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť. 

2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán 
pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom 
spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu 
podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Za skutočne vynaložené oprávnené 
náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami 
a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie 
dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených 
zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to v období od 10.07.2015  

do 31.08.2016.  

3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.  
 

 

Článok IV. 
Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu 

 

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na: 
a) Názov projektu (účel dotácie): Zvýšenie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane 
zateplenia  - budova materskej školy 
Dvorianky  

  Miesto realizácie projektu: Dvorianky 

  Okres: Trebišov 

  

 

Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu 
projektu č.:  
Zo dňa:  
Vydané: (kým)  
Právoplatné dňa:  

 

 

3388/180/2014 

28.07.2014 

Mesto Sečovce 

28.07.2014 
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b) Projektová dokumentácia vypracovaná: 
(kým)  
 

Názov:  
 

 

Dátum:  

Ing. Ján Staš - autorizovaný stavebný 
inžinier; Kukučínova 2594/4,  
075 01  Trebišov 

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zateplenia - budova 

materskej školy Dvorianky 

06/2014 

 

2. Termín realizácie projektu: 
  (začiatok a ukončenie – mesiac/rok):  10/2015 - 08/2016  

 

3. Celkové náklady projektu s DPH:  79.411,17 EUR 

 

 

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v období od 10.07.2015 do 31.08.2016: 

  

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizáciu prác na budove 

materskej školy: 

 

Objekt SO 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa 

Na zateplenie obvodového plášťa bude použitých 249,36m2 izolantu z tepelnoizolačných 
polystyrénových dosiek POLYSTYRÉN EPS 70 F hr. 100mm. Na zateplenie obvodového 
plášťa v časti sokla bude použitých 12,334m2 tepelnej izolácie XPS STYRODUR 2800 C 
hr. 30mm, v časti ostenia a nadpražia 31,143m2 tepelnoizolačných dosák z EPS 70 F hr. 
30mm a v časti zateplenia jestvujúceho podbitia strechy 39,30m2 tepelnoizolačných dosák 
EPS 70 F hr. 20mm. 

- Klampiarske konštrukcie: 
- 27,95m oplechovania parapetov z poplastovaného plechu š. 330mm 

- 13,20m odpadových rúr kruhových a 26,50m žľaby podokapné polkruhové 

Pred všetkými vstupmi do materskej školy v počte 3ks sa zrealizuje protišmyková 
keramická mrazuvzdorná dlažba v celkovej ploche 10,40m2 a zrealizuje sa dodávka a 
montáž striešky nad vchodové dvere o rozmeroch 1570 x 950mm v počte 3ks. 
 

Objekt So 01.2 - Výmena okien 

Zrealizuje sa výmena otvorových konštrukcií pôvodných okien a dverí za plastové okná a 
dvere s izolačným dvojskom: 
- 8ks plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 860/580mm 

- 9ks plastové okno trojkrídlové otváravé, sklopné, 1720/1140mm 

- 9ks plastové okno trojkrídlové otváravé, sklopné, 1720/1450mm 

- 3ks plastové vchodové dvere, plné, otváravé, jednokrídlové, 2000/800mm 

- 1ks plastové exteriérové dvere dvojkrídlové, plné, 2200/1350mm 

- vnútorný plastový parapet v celkovej dĺžke 27,95m 

 

Objekt SO 01.3 - Zateplenie strechy 

Zrealizuje sa demontáž podhľadu - dosky sololit, vrátane lepenky. Do vnútra objektu sa 
zrealizuje nový sadrokartónový podhľad, vrátane dvojitého roštu z CD, UD profilov a 
parozábrany. Zateplenie stropu do podstrešného priestoru sa zrealizuje z tepelného izolantu 
v dvoch vrstvách z minerálnej vlny celkovej hrúbky 220mm voľne uložiť do pod strešného 
priestoru na strop.  
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Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 

zmluvy). 

 

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej 

dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom 
povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa rozhodnutia uvedeného v Článku IV. 
bod 1. písm. a) zmluvy. 

 

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností 
a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu v období od 10.07.2015 do 31.08.2016, 

financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa zmluvy, sú zmluvné strany 

viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej 
v Článku II. bod 2. zmluvy. 

 

5. Dodávateľ(lia) projektu:   

 

Obchodné meno dodávateľa :  
Sídlo:  
IČO:  
Registrácia:  
Oddiel: Sro 

Zmluva o dielo č.:  
Zo dňa:  

NOVICOM s.r.o. 

Slivník 61,  076 12 Slivník 

36591891 

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 
Vložka č.: 16420/V 

20160314 

14.03.2016 

 

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) 
realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý zabezpečil 
príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom v čase výberu 
dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených 
zákonom o verejnom obstarávaní platnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá 
príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo strany príjemcu 
dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok zmluvy, s ktorým je spojená 
povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu. 

7. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu 
špecifikovaného v bodoch 1. a 4. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok 

dohodnutých v zmluve. 
 

 

Článok V. 
Výška poskytnutej dotácie 

 

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje 
fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi 
dotácie finančné prostriedky – dotáciu maximálne vo výške: 

75.440,00 EUR 
(slovom: sedemdesiatpäťtisícštyristoštyridsať eur). 
 

Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má 
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných 
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zdrojov, teda sumu vo výške: 3.970,53 EUR (slovom: tritisícdeväťstosedemdesiat eur a 
päťdesiattri centov). 

2. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení v období  
od 10.07.2015 do 31.08.2016, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej 
v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, zabezpečenej príjemcom 
dotácie, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne 

preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu v období od 10.07.2015  

do 31.08.2016 po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. Fond je 
v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve  znížiť výšku poskytnutej 
dotácie. 

3. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie sa určí 
na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov 
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej 
dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená 
a nie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na 
základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po 
uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich 
s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady. 

 

 

Článok VI. 
Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie 

 

1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom 
z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Článku I. bod 2. 

zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať 
účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy otvorený, a to až do doby záverečného 
vyhodnotenia splnenia podmienok zmluvy a úplného finančného vysporiadania poskytnutej 
dotácie. 

2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy, 
predkladať fondu originály faktúr, originály zálohových faktúr, prípadne originály iných 
účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek 
pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady“) 
na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV.  

Zmluvy. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným 
v Článku IV. bod 5.  zmluvy.  Príjemca dotácie je tiež povinný na požiadanie fondu 
k čerpaniu dotácie predložiť ďalšie doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému 
projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný 
uvedené doklady doručiť fondu najneskôr v lehote do  30.09.2016. 

3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle § 19 zákona 

č. 523/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“). 

4. Podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany fondu je dodržanie 
všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady 
týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov 
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príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplatenia 
najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie 
(Článok V. bod 1. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné 
doklady fond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky 
poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy. 

5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, 

poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní a poukáže z účtu fondu na základe 
predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov 
z iných zdrojov v dohodnutých objemoch a lehotách nasledovne: 
- do 15.10.2016 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov  

 DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie 
na úhradu, bude uhradené len príjemcovi dotácie, ktorý nie je platiteľom DPH. 

6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy 
nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu 
špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov 
z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému 
projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, 
nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie. 

7. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad 
o zriadení samostatného bankového účtu. Odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky 
finančné operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu, špecifikovaného 
v Článku IV. zmluvy (s výnimkou úhrady najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov), 
uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu a to len 

formou bezhotovostných prevodov. 

8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie  
po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu  
a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu 
v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet 
fondu číslo vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526, variabilný symbol 
1136129.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo 
jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako 
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie, alebo 

vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo 
v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy. 

 

 

Článok VII. 
Povinnosti príjemcu dotácie 

 

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej 5 % 

nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 1.) výlučne na účel vymedzený v Článku IV. 

zmluvy a za dodržania podmienok stanovených zmluvou. 

2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením, 
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou a v súlade s termínom realizácie 

projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný 
v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ľov) uvedeného(ých) v Článku IV. 

bod 5. zmluvy. 
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3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové 
vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. 

4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý 
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, 
odcudzením alebo zneužitím. 

5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností 
a podmienok, dohodnutých v zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu 

dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti 
príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých 
podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve. 

6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.08.2016  

sa príjemca dotácie zaväzuje  
a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu 

a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy, predložiť aj vyplnené 
a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie“, ktoré tvorí prílohu 

č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých 
fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola 
dotácia poskytnutá a 

b) v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu 
uvedeného v Článku IV. bod 2. zmluvy, predložiť a doručiť fondu zápis o odovzdaní 
a prevzatí stavby. 

7. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.08.2016  

sa príjemca dotácie zaväzuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými 
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy, 

predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre "Záverečné vyhodnotenie plnenia 
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie“, 
ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane 
všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý 
bola dotácia poskytnutá. 

8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis 
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v období od 10.07.2015 do 31.08.2016 za 

poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou. 
9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude 

schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy a ide o termín realizácie 
projektu v období do 31.08.2016, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia 
realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu 
s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie 
ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom 

dohodne zmenu termínu realizácie projektu. 
10. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom 

Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného 
prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im 
vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady 
a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť 
vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným 
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zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.  

11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci 

(hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov 

poskytnutej dotácie v zmysle zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu 

5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových práv 
z prostriedkov dotácie v zmysle zmluvy do svojho vlastníctva. 

12. Príjemca sa, v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zaväzuje poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho 
systému energetickej efektívnosti súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie,  
o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti a vynaložených 
finančných prostriedkoch, a to v elektronickej podobe v lehote 30 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

 

 

Článok VIII. 
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných 

podmienok 

 

1. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených 
v Článku VII. bode 6.  alebo 7. zmluvy fond vypracuje „Záverečné vyhodnotenie plnenia 
podmienok zmluvy“ a to formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov 

predložených príjemcom dotácie a uvedených v Článku VII. bod 6. alebo 7. zmluvy, ako 

aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie v súvislosti 
s poskytnutím a čerpaním dotácie. 

2. Fond je oprávnený podľa ust. § 5 ods. 7 a ust. § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde 
vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania 
podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

 

Článok IX. 
Porušenie finančnej disciplíny 

 

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie 
na základe zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné 
prostriedky. 

2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek 
z dohodnutých podmienok uvedených v zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla alebo 

nehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie dotácie príjemcom dotácie, 
sa považuje okrem iného za porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 

zákona o rozpočtových pravidlách. 
3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe 

zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore 

so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní 
alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený 
v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond 

bezodkladne informuje príjemcu dotácie. 
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4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú 
disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v ustanovení § 31 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti 
od druhu porušenia sankcionovať v zmysle ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových 
pravidlách. 

5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší svoje 
povinnosti uvedené v zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to považovať 
v zmysle ust. § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel 
a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie 
povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 

zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona 
o rozpočtových pravidlách. 

6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený 
kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bolo nehospodárne, 
neefektívne, neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona 
o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa realizácie projektu, je povinný poskytnutú 
dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových 
pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových 
pravidlách. 

7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné 
prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om)  najneskôr do 31.10.2016. Porušenie tejto 
povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle 

§ 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podľa § 31 
ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti je 

príjemca dotácie povinný do 30.11.2016 zaslať na fond výpis z účtu, ktorým včasnosť  
a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže. 

 

 

Článok X. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie 
obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj 
údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, 
ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy. 

2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nemá finančné záväzky po lehote  

splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu. 
3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený 

konkurz ani vedená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa zmluvy nie je v exekúcii. 

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného 
v Článku IV. bod 5. zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 
platnom v čase výberu dodávateľa a že za tento výber zodpovedá. 

5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených 
v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecnými 
záväznými právnymi predpismi. 

 

 

Článok XI. 
Ukončenie zmluvy 

 

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. 
Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ 
nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie. 

2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán 
a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. 
Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy 

je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu. 

3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie: 

a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6. a 7., Článok VI. body 

2.,4. a 7., Článok VII. body 1.,2.,3.,6.,7., Článok X. bod 4., 

b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že bola uzatvorená na základe nepravdivých,      
nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany 

príjemcu dotácie, 
c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese 

hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému 
porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu 

dotácie nedošlo. 
 

 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 
formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného zmluvnými stranami. 
Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán. 

3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť. V prípade rozporu 
medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa zmluvy sa považuje  
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti 
doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje 
sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre 
doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom 
registri. 
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, 
ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu. 

6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo 

neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť 
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení  
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 
približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku 
brali do úvahy.  

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie preberá 
príjemca dotácie a dve vyhotovenia preberá fond. 

9. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 
 

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek 
omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
 

 

V Dvoriankach, dňa    V Bratislave, dňa  
 

 

 

 

 

Obec Dvorianky 

v zastúpení Andrej Marcin 

starosta obce 

Environmentálny fond  
v zastúpení PhDr. Branislav Valovič 

riaditeľ 

 

 

 

 

Prílohy: 
1. rozpočet projektu, 

2. záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory 
z Environmentálneho fondu formou dotácie 



KRYCÍ LIST ROZPO�TU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu SO 01 - Materská škola E�O

Názov �asti SO 01.1 - Zateplenie obvodového pláš�a Miesto Dvorianky

I�O DI�

Objednávate� Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Parchovany 00331511 2020724288 

Projektant   

Zhotovite� NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník 36561891 2022001465

Rozpo�et �íslo Spracoval D�a

Ing. Peter Novák 18.3.2016

               Merné a ú�elové jednotky

            Po�et     Náklady / 1 m.j.              Po�et      Náklady / 1 m.j.                 Po�et         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpo�tové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Ved�ajšie rozpo�tové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nad�as 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 17 279,49 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 628,96 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 5 997,74 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpo�tu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 23 906,19 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 149,99 21 Kompl. �innos� 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sú�et 7, 12, 19-22 24 056,18

Dátum a podpis Pe�iatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate� 25 20 % 24 056,18 DPH 4 811,24

26 Cena s DPH (r. 23-25) 28 867,42

Dátum a popis Pe�iatka E Prípo�ty a odpo�ty

Zhotovite� 27 Dodávky objednávate�a 0,00

28 K�zavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pe�iatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Zvýšenie energetickej ú�innosti existujúcich verejných budov 
vrátane zatep�ovania-budova materskej školy Dvorianky



REKAPITULÁCIA ROZPO�TU
Stavba:

Objekt: SO 01 - Materská škola

�as�: SO 01.1 - Zateplenie obvodového pláš�a

JKSO:  

Objednávate�: Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Parchovany

Zhotovite�: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 18.3.2016

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 17 279,489

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 557,954

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 338,002

99 Presun hmôt HSV 383,533

PSV Práce a dodávky PSV 6 626,699

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 82,279

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 3 000,012

764 Konštrukcie klampiarske 1 620,334

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 198,915

771 Podlahy z dlaždíc 725,159

OST Ostatné 149,988

Celkom 24 056,176

Zvýšenie energetickej ú�innosti existujúcich verejných budov vrátane zatep�ovania-budova materskej 
školy Dvorianky



ROZPO�ET
Stavba: Zvýšenie energetickej ú�innosti existujúcich verejných budov vrátane zatep�ovania-budova materskej školy Dvorianky
Objekt: SO 01 - Materská škola
�as�: SO 01.1 - Zateplenie obvodového pláš�a
JKSO:  

Objednávate�: Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Parchovany
Zhotovite�: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 18.3.2016

P.�. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Sadzba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 17 279,489

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 557,954

1 K 011 620411135
Náter na vonkajšiu vyzretú akrylátovou farbou - z lešenia alebo z lešenár. klietky (bez 
zavesenia)

m2 12,334 8,114 100,078 20,0

2 K 011 620991121 Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmko�vek spôsobom m2 52,993 1,265 67,036 20,0

3 K 011 622421121 Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá m2 84,151 6,443 542,185 20,0

4 K 011 622464234
Vonkajšia omietka stien  tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm (napr. 
BAUMIT)

m2 319,803 12,728 4 070,453 20,0

5 K 014 624601111 Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm m 27,950 5,515 154,144 20,0

6 K 011 625250151
Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 
C (napr.  BASF),  lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 30 mm

m2 12,334 22,715 280,167 20,0

7 K 011 625991020
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN EPS 70 F , hr. 2cm bez omietky (napr.systém 
BAUMIT)

m2 39,300 19,767 776,843 20,0

8 K 011 625991030
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN EPS 70 F,  hr. 3cm bez omietky ostenia okien a 
dverí  (napr. systém BAUMIT)

m2 31,143 21,492 669,325 20,0

9 K 011 625991100
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN EPS 70 F,  hr.10cm bez omietky (napr. systém 
BAUMIT)

m2 249,360 26,785 6 679,108 20,0

10 K 014 629451112
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 
300 mm

m 27,950 2,772 77,477 20,0

11 K 011 632477006 Vyrovnávajúci poter hrúbky 5mm m2 10,400 13,571 141,138 20,0

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 338,002

12 K 211 931994132 Tesnenie pracovnej škáry silikónovým tmelom do pl 4,0 cm2 m 6,600 8,379 55,301 20,0

13 K 003 941941041
Montáž lešenia �ahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m 
a výšky do 10 m

m2 228,541 1,872 427,829 20,0

14 K 003 941941291
Príplatok za prvý a každý �alší i za�atý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 
1,20 m, výšky do 10 m

m2 228,541 1,113 254,366 20,0

15 K 003 941941841
Demontáž lešenia �ahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 
1,20 m výšky do 10 m

m2 228,541 1,144 261,451 20,0

16 K 011 952901119 Vy�istenie okolia budovy po zateplení objektu m2 113,685 3,144 357,426 20,0



17 K 011 9539450081
Demontáž ozna�enia stavby, štátneho znaku a ich spätná montáž po zateplení 
objektu

ks 1,000 34,500 34,500 20,0

18 K 011 953945107 Profil soklový hliníkový SL 10 (napr. BAUMIT) m 72,040 5,262 379,074 20,0

19 K 011 953945111 Lišta rohová (napr. BAUMIT) m 109,180 2,346 256,136 20,0

20 K 011 953945112 Profil okenný, dverový  (napr. BAUMIT) m 124,570 4,206 523,941 20,0

21 K 011 953945115 Lišta PVC s odkvapovým nosom (napr. BAUMIT) m 32,190 2,584 83,179 20,0

22 K 013 965081812
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, �adi�ových alebo keram. d�žky , 
hr.nad 10 mm,  -0,06500t

m2 10,400 2,866 29,806 20,0

23 K 013 967023692
Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové 
vrstvy,  -0,03800t

m2 10,400 11,528 119,891 20,0

24 K 013 9690111511
Odsadenie plynového vedenia,DN do52 mm, vrátane odstránenia starých a 
zrealizovania nových syntet. náterov potrubia -0,01300t

m 7,500 11,646 87,345 20,0

25 K 013 978036131
Otl�enie š�achtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %,  -
0,01300t

m2 280,503 0,451 126,507 20,0

26 K 013 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím

t 5,730 7,082 40,580 20,0

27 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,730 11,517 65,992 20,0

28 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý �alší 1 km t 137,520 0,417 57,346 20,0

29 K 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 5,730 7,145 40,941 20,0

30 K 013 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých �alších 5 m t 5,730 0,803 4,601 20,0

31 K 013 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 5,730 23,000 131,790 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 383,533

32 K 014 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pláš�ov výšky do 25 m t 13,729 27,936 383,533 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 6 626,699

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 82,279

33 K 711 711113202
Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, 
dvojnásobná

m2 10,400 1,662 17,285 20,0

34 M MAT 5856033000 Tekutá lepenka (napr. AQUAIZOL, balenie 4 kg, 1,5-2kg/m2) kg 18,720 3,016 56,460 20,0

35 K 711 711113302
Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, 
dvojnásobná

m2 0,990 2,562 2,536 20,0

36 M MAT 5856033000 Tekutá lepenka (napr. AQUAIZOL, balenie 4 kg, 1,5-2kg/m2) kg 1,782 3,016 5,375 20,0

37 K 711 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 0,021 29,662 0,623 20,0

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 3 000,012

38 K 731 735000989 Vyregulovanie systému kúrenia m2 267,000 11,236 3 000,012 20,0

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 620,334

39 K 764 764352810
Demontáž ž�abov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm,  -
0,00330t

m 26,500 0,699 18,524 20,0

40 K 764 764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t m 27,950 0,934 26,105 20,0

41 K 764 764454802 Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -0,00285t m 13,200 0,699 9,227 20,0

42 K 764 7647111151 Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 330 mm m 27,950 12,440 347,698 20,0



43 K 764 764751113 Odpadné rúry z poplastovaného plechu kruhové rovné  D 120 mm m 13,200 29,021 383,077 20,0

44 K 764 764751133 Odpadné rúry - koleno z poplastovaného plechu D 120 mm ks 4,000 26,334 105,336 20,0

45 K 764 764751143 Odpadné rúry z poplastovaného plechu - výtokové koleno D 120 mm ks 4,000 36,697 146,788 20,0

46 K 764 764761122 Ž�aby z poplastovaného plechu podokapné polkruhové R s hákmi  ve�kos� 150 mm m 26,500 19,540 517,810 20,0

47 K 764 764761232 Ž�aby z poplastovaného plechu kotlík k polkruhovým ž�abom ve�kos� 150 mm ks 4,000 14,627 58,508 20,0

48 K 764 998764101 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m t 0,150 48,407 7,261 20,0

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 198,915

49 K 767 767132812 Demontáž stien a prie�ok z plechu zváraných,  -0,01800t m2 10,500 9,715 102,008 20,0

50 K 767 767141800
Demontáž konštrukcií pre beztmelové zasklenie konštrukcie vrátane zasklenia,  -
0,02000t

m2 23,550 4,592 108,142 20,0

51 K 767 767662289 Demontáž mreží kovových m2 3,699 2,563 9,481 20,0

52 K 767 7679951891
Montáž a dodávka striešky nad bo�ným vstupom d�. 1,57m, š. 0,95m, vrátane 
oce�.profilov, náterov a prekrytia lexanom

ks 3,000 287,500 862,500 20,0

53 K 767 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnos�ou jednotlivých dielov konštrukcií 
do 50 kg,  -0,00100t

kg 90,000 1,254 112,860 20,0

54 K 767 998767101 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 0,125 31,389 3,924 20,0

D 771 Podlahy z dlaždíc 725,159

55 K 771 771445019
Montáž soklíkov z obklada�iek hutných, keramických do tmelu,rovné 300x100 
mm,výška 100 mm

m 6,600 2,812 18,559 20,0

56 K 771 771575208
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo 
glaz., reliéf. 300x300 mm

m2 10,400 12,536 130,374 20,0

57 M MAT 59764124002 Dlaždice gressové protišmykové mrazuvzdorné 300x300mm m2 11,613 21,130 245,383 20,0

58 M MAT 5856209800 Hydroizola�ná a lepiaca malta (napr. SikaBond T8) kg 28,756 8,747 251,529 20,0

59 K 771 771589895 Príplatok k cene za škárovanie m2 11,060 0,192 2,124 20,0

60 M MAT 5858200049 Škárovacie hmoty (napr. T 8 BOND) m2 11,060 6,348 70,209 20,0

61 K 771 998771101 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m t 0,458 15,243 6,981 20,0

D OST Ostatné 149,988

62 K HZS HZS000112 Demontáž bleskozvodu vr. svoriek, skrutiek, jíma�a, stojana,... hod 4,000 9,797 39,188 20,0

63 K HZS HZS000113 Montáž bleskozvodu vr. svoriek, skrutiek, jíma�a, stojana,... hod 10,000 11,080 110,800 20,0

Celkom 24 056,176



KRYCÍ LIST ROZPO�TU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu SO 01 - Materská škola E�O

Názov �asti SO 01.2 - Výmena okien Miesto Dvorianky

I�O DI�

Objednávate� Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Parchovany 00331511 2020724288 

Projektant   

Zhotovite� NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník 36561891 2022001465

Rozpo�et �íslo Spracoval D�a

Ing. Peter Novák 18.3.2016

               Merné a ú�elové jednotky

            Po�et     Náklady / 1 m.j.              Po�et      Náklady / 1 m.j.                 Po�et         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpo�tové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Ved�ajšie rozpo�tové náklady

1 HSV Dodávky 334,31 8 Práca nad�as 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 4 155,93 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 10 558,69 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 1 618,67 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpo�tu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 16 667,59 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. �innos� 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sú�et 7, 12, 19-22 16 667,59

Dátum a podpis Pe�iatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate� 25 20 % 16 667,59 DPH 3 333,52

26 Cena s DPH (r. 23-25) 20 001,11

Dátum a popis Pe�iatka E Prípo�ty a odpo�ty

Zhotovite� 27 Dodávky objednávate�a 0,00

28 K�zavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pe�iatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Zvýšenie energetickej ú�innosti existujúcich verejných budov 
vrátane zatep�ovania-budova materskej školy Dvorianky



REKAPITULÁCIA ROZPO�TU
Stavba:

Objekt: SO 01 - Materská škola

�as�: SO 01.2 - Výmena okien

JKSO:  

Objednávate�: Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Parchovany

Zhotovite�: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 18.3.2016

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 4 490,240

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 119,778

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 220,446

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 847,665

99 Presun hmôt HSV 302,351

PSV Práce a dodávky PSV 12 177,354

764 Konštrukcie klampiarske 26,105

767 Konštrukcie doplnkové kovové 12 016,176

784 Dokon�ovacie práce - ma�by 135,073

Celkom 16 667,594

Zvýšenie energetickej ú�innosti existujúcich verejných budov vrátane zatep�ovania-budova materskej 
školy Dvorianky



ROZPO�ET
Stavba: Zvýšenie energetickej ú�innosti existujúcich verejných budov vrátane zatep�ovania-budova materskej školy Dvorianky
Objekt: SO 01 - Materská škola
�as�: SO 01.2 - Výmena okien
JKSO:  

Objednávate�: Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Parchovany
Zhotovite�: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 18.3.2016

P.�. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Sadzba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 4 490,240

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 119,778

1 K 011 311273520
Murivo nosné z tvárnic (napr. YTONG P+D) na MC-5 a tenkovrst.,maltu (napr. 
YTONG) hr.250 P4-500

m2 3,190 37,548 119,778 20,0

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 220,446

2 K 011 610991111 Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov m2 52,993 1,216 64,439 20,0

3 K 014 612425931 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková m2 31,143 15,718 489,506 20,0

4 K 011 612465136
Vnútorná omietka stien , vápennocementová, ru�né nanášanie,jadrová hr.1,5 cm 
(napr. BAUMIT)

m2 4,440 10,389 46,127 20,0

5 K 011 612465138
Vnútorná omietka stien , vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie 
ru�ne hr.4 mm (napr. BAUMIT)

m2 4,440 3,889 17,267 20,0

6 K 011 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 4,440 3,660 16,250 20,0

7 K 011 622421121 Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá m2 4,440 6,443 28,607 20,0

8 K 014 624601111 Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm m 184,710 5,515 1 018,676 20,0

9 K 014 629451112
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 
300 mm

m 27,950 2,772 77,477 20,0

10 K 011 648991113 Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm m 27,950 4,572 127,787 20,0

11 M MAT 5624900360 Plast  Parapet  200x25 mm  m 27,950 11,961 334,310 20,0

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 847,665

12 K 003 941955001 Lešenie �ahké pracovné pomocné, s výškou leše�ovej podlahy do 1,20 m m2 60,590 2,420 146,628 20,0

13 K 011 952901111 Vy�istenie budov pri výške podlaží do 4m m2 255,600 3,144 803,606 20,0

14 K 011 953945111 Lišta rohová (napr. BAUMIT) m 124,570 2,346 292,241 20,0

15 K 013 968061112 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného  okenného krídla do 1, 5 m2 ks 62,000 0,392 24,304 20,0

16 K 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 ks 5,000 0,569 2,845 20,0

17 K 013 968062354
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2,  -
0,08200t

m2 3,990 13,248 52,860 20,0

18 K 013 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2,  -
0,06300t

m2 17,647 7,965 140,558 20,0



19 K 013 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -
0,05400t

m2 22,446 5,724 128,481 20,0

20 K 013 968062455 Vybúranie drevených alebo kovových dverových zárubní,  -0,08200t m2 8,910 5,895 52,524 20,0

21 K 013 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím

t 3,419 7,082 24,213 20,0

22 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,419 11,517 39,377 20,0

23 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý �alší 1 km t 82,056 0,417 34,217 20,0

24 K 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 3,419 7,145 24,429 20,0

25 K 013 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých �alších 5 m t 3,419 0,803 2,745 20,0

26 K 013 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 3,419 23,000 78,637 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 302,351

27 K 014 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pláš�ov výšky do 25 m t 10,823 27,936 302,351 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 12 177,354

D 764 Konštrukcie klampiarske 26,105

28 K 764 764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t m 27,950 0,934 26,105 20,0

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 12 016,176

29 K 767 767631103 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 580 mm x výšky 860 mm ks 8,000 24,335 194,680 20,0

30 M MAT 6114110101 Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky  860/580 mm ks 8,000 122,697 981,576 20,0

31 K 767 767631326 Montáž okna plastového trojdielneho so zasklením šírky 1140 mm x výšky 1720 mm ks 9,000 54,247 488,223 20,0

32 M MAT 6114124101 Plastové okno trojkrídlové otváravé, sklopné, výšky/šírky  1720/1140 mm ks 9,000 447,666 4 028,994 20,0

33 K 767 767631336 Montáž okna plastového trojdielneho so zasklením šírky 1450 mm x výšky 1720 mm ks 9,000 57,426 516,834 20,0

34 M MAT 6114124301 Plastové okno trojkrídlové otváravé, sklopné,  výšky/šírky  1720/1450 mm ks 9,000 460,071 4 140,639 20,0

35 K 767 767641201
Montáž dverí plastových exteriérových jednodielnych plných /osadených do stav. 
otvoru/ výšky 2050 mm x šírky 930 mm

ks 3,000 46,808 140,424 20,0

36 M MAT 6114122402
Plastové vchodové dvere, plné, otváravé, jednokr., výšky/šírky  2000/800 mm (stav. 
otvor v/š.- 2050/930mm)

ks 3,000 325,366 976,098 20,0

37 K 767 7676412511
Montáž dverí plastových exteriérových dvojdielnych, plných /osadených do stav. 
otvoru/ výšky 2200 mm x šírky 1450 mm

ks 1,000 54,300 54,300 20,0

38 M MAT 6114124001
Plastové exteriérové dvere dvojkr., plné š.1350mm,  osadené do stav. otvoru 
výšky/šírky  2200/1450 mm

ks 1,000 431,379 431,379 20,0

39 K 767 998767101 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 2,008 31,389 63,029 20,0

D 784 Dokon�ovacie práce - ma�by 135,073

40 K 784 784413301
Pa�okovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky 
do 3, 80 m

m2 35,583 0,642 22,844 20,0

41 K 784 784441111 Ma�by akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m m2 35,583 3,154 112,229 20,0

Celkom 16 667,594



KRYCÍ LIST ROZPO�TU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu SO 01 - Materská škola E�O

Názov �asti SO 01.3 - Zateplenie strechy Miesto Dvorianky

I�O DI�

Objednávate� Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Parchovany 00331511 2020724288 

Projektant   

Zhotovite� NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník 36561891 2022001465

Rozpo�et �íslo Spracoval D�a

Ing. Peter Novák 18.3.2016

               Merné a ú�elové jednotky

            Po�et     Náklady / 1 m.j.              Po�et      Náklady / 1 m.j.                 Po�et         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpo�tové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Ved�ajšie rozpo�tové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nad�as 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 2 811,59 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 7 417,09 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 14 837,48 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpo�tu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 25 066,15 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 386,05 21 Kompl. �innos� 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sú�et 7, 12, 19-22 25 452,20

Dátum a podpis Pe�iatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate� 25 20 % 25 452,20 DPH 5 090,44

26 Cena s DPH (r. 23-25) 30 542,64

Dátum a popis Pe�iatka E Prípo�ty a odpo�ty

Zhotovite� 27 Dodávky objednávate�a 0,00

28 K�zavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pe�iatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Zvýšenie energetickej ú�innosti existujúcich verejných budov 
vrátane zatep�ovania-budova materskej školy Dvorianky



REKAPITULÁCIA ROZPO�TU

Stavba:

Objekt: SO 01 - Materská škola

�as�: SO 01.3 - Zateplenie strechy

JKSO:  

Objednávate�: Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Parchovany

Zhotovite�: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 18.3.2016

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 2 811,588

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 254,300

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 241,639

99 Presun hmôt HSV 315,649

PSV Práce a dodávky PSV 22 254,562

712 Izolácie striech 4 748,417

713 Izolácie tepelné 5 863,264

762 Konštrukcie tesárske 596,172

763 Konštrukcie - drevostavby 9 677,804

764 Konštrukcie klampiarske 718,493

783 Dokon�ovacie práce - nátery 650,412

OST Ostatné 386,050

Celkom 25 452,200

Zvýšenie energetickej ú�innosti existujúcich verejných budov vrátane zatep�ovania-budova materskej 
školy Dvorianky



ROZPO�ET
Stavba: Zvýšenie energetickej ú�innosti existujúcich verejných budov vrátane zatep�ovania-budova materskej školy Dvorianky
Objekt: SO 01 - Materská škola
�as�: SO 01.3 - Zateplenie strechy
JKSO:  

Objednávate�: Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Parchovany
Zhotovite�: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 18.3.2016

P.�. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Sadzba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 811,588

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 254,300

1 K 014 624601151
Tmelenie škár tmelom pre exteriér (napr. Butylplast) (s dodaním hmôt) s prierezom 
20 x 20 mm

m 33,700 7,546 254,300 20,0

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 241,639

2 K 003 941955001 Lešenie �ahké pracovné pomocné, s výškou leše�ovej podlahy do 1,20 m m2 267,000 2,420 646,140 20,0

3 K 011 952901111 Vy�istenie budov pri výške podlaží do 4m m2 267,000 3,144 839,448 20,0

4 K 013 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím

t 12,695 7,082 89,906 20,0

5 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 12,695 11,517 146,208 20,0

6 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý �alší 1 km t 304,680 0,417 127,052 20,0

7 K 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 12,695 7,145 90,706 20,0

8 K 013 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých �alších 5 m t 12,695 0,803 10,194 20,0

9 K 013 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 12,695 23,000 291,985 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 315,649

10 K 014 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pláš�ov výšky do 25 m t 11,299 27,936 315,649 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 22 254,562

D 712 Izolácie striech 4 748,417

11 K 711 712300841 Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých do 10st. machu,  -0,00200t m2 340,000 0,343 116,620 20,0

12 K 711 712311201 Povlaková krytina strechy o sklone do 10° , studený penentra�ný náter m2 340,000 0,817 277,780 20,0

13 K 711 712341559
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej 
ploche

m2 340,000 1,731 588,540 20,0

14 M MAT 2833000121
Vysokokvalifikovaný modifikovaný asfaltový pás na báze APP alebo SBS (napr. 
Randaplan, Randaplast,..)

m2 391,000 8,970 3 507,270 20,0

15 K 711 712742559
Zhotovenie povlakovej krytiny striech samostatným zosilnením pásov pritavením š. 
500 mm

m 33,700 1,173 39,530 20,0

16 M MAT 2833000121
Vysokokvalifikovaný modifikovaný asfaltový pás na báze APP alebo SBS (napr. 
Randaplan, Randaplast,..)

m2 19,378 8,970 173,821 20,0



17 K 711 712941963
Údržba prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo 
komínov

ks 5,000 7,314 36,570 20,0

18 K 711 998712101 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m t 0,290 28,574 8,286 20,0

D 713 Izolácie tepelné 5 863,264

19 K 713 713111111 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. vo�ne m2 625,468 0,987 617,337 20,0

20 M MAT 2837651130 Tepelná izolácia hrúbka 120mm (napr. ISOVER DOMO) m2 318,988 5,253 1 675,644 20,0

21 M MAT 2837651120 Tepelná izolácia hrúbka 100mm (napr. ISOVER DOMO) m2 318,988 4,378 1 396,529 20,0

22 K 713 713111125 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením m2 312,734 4,729 1 478,919 20,0

23 M MAT 6315206001 Parozábrana s prelepením spojov páskou m2 359,644 1,550 557,448 20,0

24 K 713 998713101 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m t 4,758 28,875 137,387 20,0

D 762 Konštrukcie tesárske 596,172

25 K 762 762811210 Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami m2 11,858 1,686 19,993 20,0

26 M MAT 59590510055
Drevoštiepkové dosky  do vlhkého prostredia  hr. 22 mm (2500x1250mm) (napr. OSB 
3)

m2 12,807 8,306 106,375 20,0

27 K 762 762841821
Demont. podbíjania obkladov stropov zo sololitových dosiek , vráatane lepenky  -
0.04500t

m2 267,000 1,672 446,424 20,0

28 K 762 762895000 Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie m3 0,282 4,636 1,307 20,0

29 K 762 998762102 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m t 0,469 47,063 22,073 20,0

D 763 Konštrukcie - drevostavby 9 677,804

30 K 763 763138119
Podh�ad sadrokartónový (napr. RIGIPS) RF 1x15-,strop rovný,upevnenie priame, 
vrátane dvojitého roštu (CD, UD)

m2 206,200 34,561 7 126,478 20,0

31 K 763 7631381191
Podh�ad sadrokartónový - impregn., (napr. RIGIPS) RF 1x15-,strop rovný,upevnenie 
priame, vrátane dvojitého roštu (CD, UD)

m2 60,800 35,794 2 176,275 20,0

32 K 763 998763101 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m t 8,691 43,154 375,051 20,0

D 764 Konštrukcie klampiarske 718,493

33 K 764 764711119 Krycia lišta z poplastovaného plechu vr. kotvenia m 7,200 14,523 104,566 20,0

34 K 764 7647311161
Záveterná lišta z poplastovaného plechu na ukon�enie krytiny v rovine strechy, 
vrátane úchytných kotviacich prvkov

m 26,500 22,862 605,843 20,0

35 K 764 998764101 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m t 0,167 48,407 8,084 20,0

D 783 Dokon�ovacie práce - nátery 650,412

36 K 783 783894612
Náter farbami ekologickými riedite�nými vodou (napr. SADAKRINOM) bielym pre 
náter sadrokartón. stropov 2x

m2 267,000 2,436 650,412 20,0

D OST Ostatné 386,050

37 K HZS HZS000112 Demontáž bleskozvodu vr. svoriek, skrutiek, jíma�a, stojana,... hod 10,000 9,797 97,970 20,0

38 K HZS HZS000113 Montáž bleskozvodu vr. svoriek, skrutiek, jíma�a, stojana,... hod 26,000 11,080 288,080 20,0

Celkom 25 452,200



Príloha č.2 

Záverečné vyhodnotenie 
plnenia podmienok zmluvy 

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 
 formou dotácie 

 

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond) 

 
!!! Vyp ĺňajte len hrubo orámované polia !!! 

Príjemca dotácie 
  okres  

Názov projektu 
  

Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia 
Slovenskej republiky  

Poskytnuté finančné prostriedky na projekt (dotácia 
vo výške) v zmysle rozhodnutia ministra životného 
prostredia Slovenskej republiky v EUR 

 

Číslo zmluvy o poskytnutí podpory  
z Environmentálneho fondu formou dotácie  

 
 

Číslo 
účtovného 
dokladu/ 
faktúry 

Deň 
vystavenia 
účtovného 
dokladu/ 
faktúry 

Suma účtovného 
dokladu/ faktúry v 

EUR 

Úhrada z iných zdrojov  Úhrada 
z Environmentálneho fondu 

Suma v EUR Dátum 
uhradenia Suma v EUR Dátum 

prijatia  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Spolu   x  x 
 

Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán príjemcu dotácie vyhlasujem, že finančné prostriedky: 

- z iných zdrojov v sume   ................................................................................................... EUR 

- z dotácie Environmentálneho fondu v sume        ........................................................... EUR 

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa 

v termíne do 31.10.2016 

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu  ........................................................................................ 

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu ................................................................................................. 

Dátum: ..................................................... 

 
Príjemca dotácie je povinný k záverečnému vyhodnoteniu priložiť označené doklady: 
� záverečnú správu o priebehu realizácie projektu  
� v lehote do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia projektu zápis o odovzdaní a prevzatí 
      stavby 

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!  
www.envirofond.sk 


