
Číslo dodatku: KŽP-P04-SC451-2019-57/AMG6/D2

Q
OPERAČNÝ PROGRAM 

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

SI E A
SLO V E N S K Á  IN OVAČN Á  
A E N E R G E T IC K Á  A G EN TÚ RA

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

(ďalej len „Dodatok")

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2019-57/AMG6

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 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") medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679

v zastúpení
názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
konajúci: Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
(ďalej len „Poskytovateľ")

a

Prijímateľom

názov: EMKOBEL, a.s.
sídlo: Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736785
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 830/V
konajúci: Ing. Pavol Bečarik, predseda predstavenstva

Mgr. Peter Bednár, člen predstavenstva 
Ing. Ľubomír Pastiran, člen predstavenstva 
Mgr. Jozef Kačenga, člen predstavenstva 
Mgr. Lea Babič, člen predstavenstva 
Ing. Marián Bubeník, splnomocnená osoba

IČ DPH: SK2020032553
(ďalej len „Prijímateľ")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany" 
alebo jednotlivo „Zmluvná strana")
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Číslo dodatku: KŽP-P04-SC451-2019-57/AMG6/D2

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, uzatvorenej dňa 21.10.2020, evidovanej pod číslom: KŽP-P04-SC451-2019- 
57/AMG6 (ďalej ien „Zmluva") dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 V Článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným 
znením:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 
290 957,25 EUR (slovom dvestodeväťdesiattisícdeväťstopäťdesiatsedem eur 25/100),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 153 238,50 EUR (slovom: 
jednostopäťdesiattritisícdvestotridsaťosem eur 50/100), čo predstavuje 52,6670 % (slovom: 
päťdesiatdva celých šesťtisícšesťstosedemdesiat percent) z Celkových oprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,

c) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 47,333 % (slovom: 
štyridsaťsedem celých tristotridsaťtri percent), čo predstavuje sumu 
137 718,75 EUR (slovom: jednostotridsaťsedemtisícsedemstoosemnásť eur 
75/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 
podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP.

1.1.3 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.4 Príloha č. 3 „Rozpočet Projektu" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.5 Príloha č. 4 Zmluvy „Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO" sa ruší a nahrádza 
sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 
nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť



y

Číslo dodatku: KŽP-PO4-SC451-2019-57/AMG6/D2

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade 
s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ 
dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto 
Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateťa v zastÚDení, v Bratislave, dňa H 8. JÓN 2021

Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
SLOVENSKÁ INOVAČNÁ 

A ENERGETICKÁ AGENTÚRA 
BRATISLAVA

» M - d ň a

Ing. Pavol Bečarik, predseda predstavenstva 

Mgr. Peter Bednár, člen predstavenstva

Ing. Ľubomír Pastiran, člen predstavenstva

Mgr. Jozef Kačenga, člen predstavenstva

EMKOBEL a. s.
Rázusova 1846 

052 01 Spišská Nová VeS 
- 2 -

Mgr. Lea Babič, člen predstavenstva

Ing. Marián Bubeník, splnomocnená osoba

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP 
Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO
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PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte
Názov projektu: Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves

Kód projektu: 310041AMG6

Kód ŽoNFP: NFP310040AMG6

Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Konkrétny cieľ: 310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využiteľnom teple

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využiteľnom teple

Oblasť intervencie: 016 - Vysoko účinná kogenerácia a diaľkové vykurovanie

Hospodárska činnosť: 22- Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

1 T M S
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2 Financovanie projektu
Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK4356000000003584169005 Primá banka Slovensko, a.s. 22.9.2020 31.12.2021

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK4356000000003584169005 Primá banka Slovensko, a.s. 22.9.2020 31.12.2021

3. A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región Vyšší územný celok Okres Obec

(NUTS II) (NUTS III) (NUTS IV)

1. Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
Parcelné číslo: C-KN 6278, C-KN 6148, C-KN 6144, C-KN 6147/1 
Číslo listu vlastníctva: 1
Vlastník: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, IČO: 00329614 
Žiadateľ, EMKOBEL a.s., má jediného akcionára, vlastníka, a tým je Mesto Spišská Nová Ves.
Žiadateľ má Zmluvou o prenájme tepelno-energetického komplexu mesta Spišská Nová Ves č. 48/2005 prenajatý majetok 
tepelno-energetického komplexu mesta Spišská Nová Ves, s ktorým podniká a zabezpečuje jeho modernizáciu. Predmet 
predkladaného projektu je predmetom uvedenej zmluvy o prenájme. Zmluva o prenájme je súčasťou prílohy č. 13 ŽoNFP.

3. B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného 
územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ES F) 

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 4

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 6.2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, 
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

9.2021

1 T M S m SBm  Predmet podpory
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5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt: EMKOBEL, A.S. Identifikátor (IČO): 31736785

Hlavné aktivity projektu

1. 347AMG600001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po
využiteľnom teple

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

1 T M S
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6. Merateľné ukazovatele projektu
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:

Merateľný ukazovateľ:

P0103

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových 
plynov

Subjekt: 

Konkrétny cieľ:

EMKOBEL, A.S.

Merná jednotka:

Čas plnenia:

Celková cieľová hodnota: 

Typ závislosti ukazovateľa: 

Identifikátor (IČO):

t ekviv. C02

K - koniec realizácie projektu 
U - v rámci udržateľnosti 

projektu

54,3336

Súčet

31736785

310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využiteľnom teple

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

347AMG600001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Cieľová hodnota

54,3336

Kód:

Merateľný ukazovateľ:

P0414

Počet systémov centralizovaného zásobovania 
teplom s vyššou účinnosťou

Subjekt: 

Konkrétny cieľ:

EMKOBEL, A.S.

Merná jednotka:

Čas plnenia:

Celková cieľová hodnota: 

Typ závislosti ukazovateľa: 

Identifikátor (IČO):

počet

K - koniec realizácie projektu 

1,0000 

Súčet 

31736785

310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využiteľnom teple

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

347AMG600001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Cieľová hodnota

Kód: P0655 Merná jednotka: MWh/rok

Merateľný ukazovateľ: Úspora PEZ v systémoch centralizovaného 
zásobovania teplom

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti 
projektu

Celková cieľová hodnota: 196,1500

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Subjekt: EMKOBEL, A.S. Identifikátor (IČO): 31736785

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 
využiteľnom teple

34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

347AMG600001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Cieľová hodnota

196,15
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6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová 

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti 
ukazovateľa

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií 
skleníkových plynov

t ekviv. C02 54,3336 Áno UR Súčet

P0414 Počet systémov centralizovaného 
zásobovania teplom s vyššou 
účinnosťou

počet 1,0000 Nie UR Súčet

P0655 Úspora PEZ v systémoch 
centralizovaného zásobovania teplom

MWh/rok 196,1500 Áno UR Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: EMKOBEL, A.S. Identifikátor (IČO): 31736785

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0201 Počet zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných existujúcich 
rozvodov tepla

počet UR

1 T M S
2 0 1 4  +

Predmet podpory
4.6.2021 8:43

5 z 6



8. Rozpočet projektu
8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt: EMKOBEL, A.S. Identifikátor (IČO): 31736785

Výška oprávnených výdavkov: 290 957,25 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov

Konkrétny cieľ: 310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 290 957,25 €
založených na dopyte po využiteľnom teple

Typ aktivity: 34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla 290 957,25 €

Hlavné aktivity projektu: 1 .347AMG600001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla 290 957,25 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 -021 - Stavby 290 957,25 €

Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku: 7.7.7 - Stavby Projekt 7 290 957,25 € 290 957,25 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov

Konkrétny cieľ: 310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 0,00 €
založených na dopyte po využiteľnom teple

Podporné aktivity: 1.310AMG6P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: nezaevidované

8.2 Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov: 290 957,25 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 52,6670 %

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 153 238,50 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 137 718,75 €
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Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 3 Ž o N F P  -  Rozpočet projektu

Názov žiadateľa: EMKOBEL, a.s.
Názov projektu: Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves

|Hlavná aktivita projektu: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Názov výdavku
Merná

jednotk
a

Počet
jednotiek

Jednotkov 
á cena bez 
DPH [EUR]

Cena celkom  
bez DPH [EUR]

Oprávnený 
výdavok [EUR]

Stavebný objekt 1: D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí, SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody - vetva Západ

100 - Stavebné úpravy
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek 
alebo tvaroviek 0,138 t m2 13,50 1,49 20,12 20,12

Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty m3 1,35 16,60 22,41 22,41
Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. 
nad 100 mm m2 4,98 31,40 156,22 156,22

Prímurovky izolačné z tehál dľ. 250mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm m2 27,00 24,98 674,46 674,46

Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele 
pre každý druh a stavebný diel t 0,47 1 095,81 515,03 515,03

Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií m3 2,92 154,80 451,24 451,24
Kanál dielec - prefabrikát m3 1,44 817,62 1 175,74 1 175,74
Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva 
ťaženého m2 13,50 3,92 52,92 52,92

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v 
schodisku hrubá zatretá m2 9,00 5,77 51,93 51,93

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v 
schodisku hladká m2 9,00 6,62 59,58 59,58

Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm -0.3241 m2 286,80 9,47 2 716,00 2 716,00
Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála,šachty a žumpy do 1,0 
t -0,058t ks 620,00 18,51 11 476,20 11 476,20

Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 
2,40000t m3 27,54 89,31 2 459,60 2 459,60

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, 
hr.do 600 mm, -2,40000t m3 1,91 294,05 562,52 562,52

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 209,53 12,73 2 667,36 2 667,36

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 4 190,66 0,44 1 843,89 1 843,89

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 209,53 8,76 1 835,51 1 835,51

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 209,53 24,10 5 049,75 5 049,75

Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované 
akéhokoľvek rozsahu a akejkoľvek hľbky t 15,74 6,04 95,06 95,06

Kryštalická hydroizolácia - XYPEX m2 27,00 17,01 459,27 459,27
Pásy ťažké asfaltové-vlhkosti. sklenená Bitagit S m2 31,05 3,56 110,54 110,54

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2 27,00 2,61 70,47 70,47

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 0,15 28,70 4,33 4,33
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými 
oceľovým drôtom jednovrstvová m2 30,14 5,60 168,81 168,81

Pásy lamelové AL fóliou 65kg/m3 m2 27,13 15,42 418,34 418,34
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m t 0,20 29,26 5,71 5,71
Odstránenie izolácie z obkladov, výmuroviek,dlažieb alebo primuroviek 
nad 1 m2 do 10 m2 0,30000t m2 27,00 7,65 206,55 206,55

Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky 
do 6 m t 0,00 36,74 0,11 0,11

Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v 
miestnostiach výšky do 3,80 m m2 10,00 2,99 29,90 29,90

|400 - Ústredné vykurovanie 33 359,57 33 359,57|
Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 
I hod 40,00 3,530 141,20 141,20

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
priemerným prítokom do 500 l/min. deň 5,00 2,670 13,35 13,35

Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, 
priemeru DN do 200 mm m 6,00 13,170 79,02 79,02

Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne 
ulož. káblov a to do 3 káblov m 40,00 6,740 269,60 269,60

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hcrn. tr.3 ručne m3 250,00 48,830 12 207,50 12 207,50



Výkop nezapaženej jamy - sonda kpl | 500 147,780 738 90 738.90
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 393,36 12,150 4 779,32 4 779,32
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 414,56 4,280 1 774,32 1 774,32

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m m2 582,00 3,960 2 304,72 2 304,72

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 582,00 2,910 1 693,62 1 693,62
Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri 
hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m m3 653,56 4,340 2 836,45 2 836,45
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 
m3 m3 11,00 2,170 23,87 23,87
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov v týchto vykopávkach m3 664,54 3,460 2 299,31 2 299,31
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3 165,54 15,790 2 613,88 2 613,88

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3 11,00 8,640 95,04 95,04

Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 m3 250,00 9,430 2 357,50 2 357,50

Výkop v zemníku na suchu v hornine 3,do 100 m3 m3 11,00 3,760 41,36 41,36
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 10,20 40,720 415,34 415,34
Dočasné zaistenie podzemného potrubia kanalizačného m 6,00 13,170 79,02 79,02
Výstražná fólia na označovanie teplovodov, farba zelená m 1 180,00 0,180 212,40 212,40

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku 50,70m3+165,54m3 obsyp - dodávka piesku m3 216,24 35,190 7 609,49 7 609,49

Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky m2 497,07 1,84 914,61 914,61
Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v 
otvorenom výkope t 419,76 11,02 4 625,70 4 625,70
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie 
sutiny a vybúraných hmôt t 24,11 4,89 117,87 117,87
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia t 1,96 0,54 1,06 1,06
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km t 24,11 23,03 555,14 555,14

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 
0,0021 Ot m2 931,00 3,23 3 007,13 3 007,13

Poplatok za skládku t 1,96 16,66 32,57 32,57

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133 m 286,00 4,60 1 315,60 1 315,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89 m 214,00 3,38 723,32 723,32

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 100 0,01442 t m 78,50 6,99 548,72 548,72

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80 0,01102 t m 203,00 6,23 1 264,69 1 264,69
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 
0,00497 t m 385,50 4,28 1 649,94 1 649,94

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu kg 650,00 0,42 273,00 273,00

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 159 m 120,00 6,79 814,80 814,80

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 219 m 158,00 8,97 1 417,26 1 417,26

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100 kus 16,00 14,90 238,40 238,40

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150 kus 2,00 25,96 51,92 51,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65 0,00959 t m 104,50 5,36 560,12 560,12

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50 kus 3,00 10,97 32,91 32,91
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1 kus 2,00 5,88 11,76 11,76
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 
0,00123 t kus 4,00 7,32 29,28 29,28

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2 1/2 0,00726 t kus 5,00 10,92 54,60 54,60

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 150 do DN 200 kus 1,00 38,00 38,00 38,00

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2 0,00244 t kus 4,00 9,64 38,56 38,56

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 m 352,00 0,47 165,44 165,44
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 
133/5,0 m 265,00 0,58 153,70 153,70
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 do priem. 
159/6,3 m 72,00 0,91 65,52 65,52

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65 m 226,00 1,65 372,90 372,90
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100 m 50,00 1,92 96,00 96,00
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 125 m 215,00 2,10 451,50 451,50
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 266,00 0,40 106,40 106,40
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 
100 m 533,00 0,58 309,14 309,14

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 585,00 0,47 274,95 274,95



Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 65 kus 52,00 3,90 202,80
I

202,80

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 100 kus 12,00 5,10 61,20 61,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 125 kus 48,00 5,98 287,04 287,04

Montáž predizolovaného potrubia TÚV kpl 1,00 11 825,29 11 825,29 11 825,29
Doprava predizolovaného potrubia TÚV kpl 1,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Montáž predizolovaného potrubia ÚK kpl 1,00 24 143,68 24 143,68 24 143,68
Preplach systému m3 14,30 10,92 156,16 156,16

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 150 kus 12,00 8,09 97,08 97,08

Doprava predizolovaného potrubia Ú K kpl 1,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
Nasunutie potrubnej sekcie do teplovodného kanála 2x ÚK DN 65/160 
+ TÚV D 63/126, D 40/91 m 33,20 17,93 595,28 595,28

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 159/6,3 do priem. 
219/6,3 m 172,00 0,91 156,52 156,52

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80 m 126,00 1,79 225,54 225,54
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 150 m 72,00 2,26 162,72 162,72
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200 m 172,00 2,54 436,88 436,88
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 
200 m 214,00 0,90 192,60 192,60

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 80 kus 20,00 4,41 88,20 88,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 200 kus 37,00 9,76 361,12 361,12

Redukcia pod redukčnú objímku DN 100/80 kus 2,00 3,23 6,46 6,46
Redukcia pod redukčnú objímku DN 125/100 kus 2,00 8,67 17,34 17,34
Redukcia pod redukčnú objímku DN 150/125 kus 2,00 10,54 21,08 21,08
Redukcia pod redukčnú objímku DN 200/150 kus 2,00 20,70 41,40 41,40
Dodávka predizolovaného potrubia TÚV kpl 1,00 30 808,56 30 808,56 30 808,56
Dodávka predizolovaného potrubia Ú K kpl 1,00 46 347,25 46 347,25 46 347,25
Redukcia pod redukčnú objímku DN 80/65 kus 2,00 2,18 4,36 4,36
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore km 0,39 910,00 356,72 356,72
Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých 
materiálov jednovrstvová m2 48,00 9,80 470,40 470,40

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 206,88 0,01 3,01 3,01
Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 43, hr.40mm m 10,00 3,80 38,00 38,00

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 49, hr.40mm m 6,00 4,01 24,06 24,06

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 61, hr.40mm m 10,00 4,49 44,90 44,90

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 77, hr.40mm m 10,00 5,01 50,10 50,10

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 77, hr.60mm m 35,00 8,09 283,15 283,15

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 219, hr.60mm m 8,00 26,96 215,68 215,68

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 109, hr.40mm m 4,00 6,87 27,48 27,48

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov, 
bežných-11 343.00 DN 32 m 10,00 16,09 160,90 160,90

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov, 
bežných-11 343.00 DN 40 m 5,00 18,71 93,55 93,55

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov, 
bežných-11 343.00 DN 50 m 10,00 23,37 233,70 233,70

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov, 
bežných-11 343.00 DN 65 m 10,00 29,46 294,60 294,60

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 25,00 0,47 11,75 11,75
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 
100 m 14,00 0,58 8,12 8,12

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 35,00 0,74 25,90 25,90
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 806,45 0,01 5,87 5,87
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 kus 5,00 3,23 16,15 16,15
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 kus 2,00 4,16 8,32 8,32
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 kus 6,00 4,99 29,94 29,94
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 kus 3,00 6,34 19,02 19,02
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov, 
bežných-11 343.00 DN 100 m 4,00 40,89 163,56 163,56

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 
200 m 4,00 1,11 4,44 4,44

Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 4" kus 1,00 11,33 11,33 11,33
Koleno pozinkované 90°, 2 1/2" kus 7,00 4,80 33,60 33,60
Koleno pozinkované 90°, 1 1/2" kus 3,00 1,83 5,49 5,49
Koleno pozinkované 90°, 1 1/4" kus 14,00 1,38 19,32 19,32
Koleno pozinkované 90°, 2" kus 13,00 2,74 35,62 35,62
Šrúbenie pozinkované 4" x 3" kus 1,00 23,74 23,74 23,74
Šrúbenie pozinkované 2 1/2" x 1 1/2" kus 1,00 8,08 8,08 íôs]



Šrúbenie pozinkované 2" x 2" kus 2,00 6 04 12,08 12.08
Šrúbenie pozinkované 1 1/4" x 1 1/4" kus 4,00 1,79 7,16 7,16
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, DN 32 kus 5,00 11,38 56,90 56,90
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, DN 40 kus 2,00 18,39 36,78 36,78
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, DN 50 kus 6,00 26,93 161,58 161,58
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, DN 65 kus 3,00 63,85 191,55 191,55
Koleno pozinkované 90°, 4" kus 1,00 0,00 0,00 0,00
Šrúbenie pozinkované 2 1/2" x 2" kus 6,00 8,08 48,48 48,48
Šrúbenie pozinkované 1 1/2" x 1 1/4" kus 2,00 2,74 5,48 5,48
Šrúbenie pozinkované 1 1/4" x 3/4" kus 4,00 2,21 8,84 8,84
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, DN 100 kus 1,00 200,57 200,57 200,57
Redukcia potrubia DN 80/65 kus 14,00 2,18 30,52 30,52
Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 
76/3,2 m 35,00 26,18 916,30 916,30

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 m 35,00 0,47 16,45 16,45
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m % 2 593,37 0,01 37,76 37,76
Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 
219/6,3 m 8,00 89,14 713,12 713,12

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do D N 
50 m 1,00 0,29 0,29 0,29

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 159/6,3 do priem. 
219/6,3 m 8,00 0,91 7,28 7,28

Prepoj ÚK DN 80 kus 18,00 20,86 375,48 375,48
Prepoj ÚK DN 200 kus 2,00 63,54 127,08 127,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných D N 40 m 1,00 15,36 15,36 15,36

Koleno 90°, DN 65 kus 44,00 1,68 73,92 73,92
Redukcia potrubia DN 65/50 kus 4,00 1,49 5,96 5,96
Koleno 90°, DN 200 kus 4,00 40,33 161,32 161,32
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65 súb 18,00 41,44 745,92 745,92

Uzatvárací ventil ARI EURO-WEDI prírubový FTF-14, DN 65, PN 16 kus 18,00 162,74 2 929,32 2 929,32

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 1 838,09 0,01 26,76 26,76
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 200 súb 2,00 125,29 250,58 250,58
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 kus 3,00 4,16 12,48 12,48
Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2 kus 4,00 0,69 2,76 2,76

Uzatvárací ventil ARI EURO-WEDI prírubový FTF-14, DN 200, PN 16 kus 2,00 1 396,08 2 792,16 2 792,16

Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65 kus 36,00 8,37 301,32 301,32
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, DN 40 kus 3,00 18,39 55,17 55,17
Vypustaci kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP kus 4,00 3,21 12,84 12,84
Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 200 kus 4,00 30,11 120,44 120,44
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm 
základný m 35,00 0,97 33,95 33,95

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný m 1,00 0,41 0,41 0,41

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 200 mm 
základný m 8,00 1,34 10,72 10,72

HZS- Ústredné vykurovanie hod 72,00 15,00 1 080,00 1 080,00
Nastavenie cirkulačných prietokov TÚV na vstupoch hod 5,00 10,00 50,00 50,00
700 - Kom unikácie a sadové úpravy 198 897,87 198 897,87
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 205,00 5,59 1 145,95 0,00
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 m3 205,00 0,93 190,65 0,00

Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiesi, na hromady do 50 m 
hr. do 150 mm m3 40,00 19,88 795,20 0,00

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 253,10 1,26 318,91 0,00
Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom 
naširoko t 0,01 207,41 2,49 0,00

Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené t 0,01 1 712,34 20,55 0,00
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 253,00 0,71 179,63 0,00
Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 7,82 10,58 82,71 0,00
Vertikutácia trávnika plochy do 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5 
s prísevom tráv. semena m2 253,00 1,09 275,77 0,00

Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 15,20 12,69 192,89 0,00
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 15,20 25,94 394,29 0,00
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 
m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm m2 429,80 12,40 5 329,52 5 329,52

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 
m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm m2 68,80 11,98 824,22 824,22

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 
m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm m2 421,50 31,75 13 382,63 13 382,63

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 
m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm m2 68,80 37,68 2 592,38 2 592,38

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 
bet.dlažby hr. nad 100 do 150 mm m2 8,30 51,32 425,96 425,96

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm, -0,181 OOt m2 421,50 5,37 2 263,46 2 263,46



Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 
200 mm, -0,45000t m2 68,80 12,52 861,38 861,38

Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t m 43,10 3,52 151,71 151,71
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých, -0,14500t m 236,70 2,08 492,34 492,34
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1- 
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 245,00 4,49 1 100,05 1 100,05
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 
do 100 mm m 281,00 7,10 1 995,10 1 995,10

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 
do 150 mm m 43,00 12,84 552,12 552,12

Zabezpečenie stožiarov verejného osvetlenia proti vyvráteniu ks 4,00 47,25 189,00 189,00
Demontáž a montáž betónového schodišťa m2 7,20 198,45 1 428,84 1 428,84
Očistenie povrchu chodníkov ručne zametaním m2 859,60 0,28 240,69 240,69
Očistenie povrchu vozoviek ručne uľahlého nánosu odkopávkou 
hrúbky do 5 cm m2 137,60 0,77 105,95 105,95

Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z 
akéhokoľvek lôžka m 281,80 1,01 284,62 284,62

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 
8225) akejkoľvek dĺžky objektu t 362,56 2,50 906,41 906,41

Stavebný ob jekt 2: E.2 - Dopravné zabezpečenie počas výstavby 36 725,42 33 126,38
Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stľpikov nad 1000-2500mm 
zriadenie m 216,00 26,72 5 771,52 5 771,52

Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stľpikov nad 1000-2500mm 
odstránenie m 216,00 4,76 1 028,16 1 028,16

Drev. mostovka dočasná na proviz.mostoch hr. do 50cm z dreva 
mäkkého zhot. s dod.hmôt m2 59,40 39,24 2 330,86 2 330,86

Drev. mostovka z dreva mäkkého odstránenie m2 59,40 12,88 765,07 765,07
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32- 
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm m2 6,00 6,21 37,26 37,26

Osadenie oceľ. platne do hm. 6t/ks+demontáž m2 15,00 10,02 150,30 150,30
atyp oceľová platňa na prejazd TNA 3000/4000 hr.35 mm ks 1,00 1 415,60 1 415,60 1 415,60
Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky ks 31,00 0,47 14,57 14,57
podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní ks 31,00 9,36 290,16 290,16
Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej ks 13,00 0,64 8,32 8,32
Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 
dní ks 13,00 17,86 232,18 232,18

Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 3 m s 3 
svetlami ks 8,00 2,15 17,20 17,20

Zábrana Z2a á3,0 m s 3 svetlami- zapožičanie na viac ako 28 dní ks 8,00 26,08 208,64 208,64

Páska -červeno biela á 200 m bal 2,00 6,27 12,54 12,54
Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky ks 24,00 0,08 1,92 1,92
Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky ks 24,00 0,14 3,36 3,36
Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - bieiy reflexný 
polep), pre dopravné značky ks 24,00 17,13 411,12 411,12

Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm ks 24,00 2,48 59,52 59,52
Krytka stĺpika, 40x40 mm ks 24,00 0,76 18,24 18,24
Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej ks 13,00 0,47 6,11 6,11
Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej ks 8,00 0,67 5,36 5,36
Montáž dočasného oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky m 740,00 4,49 3 322,60 3 322,60
prenájom mobilný plot ocelové rámy 3, 45 x 2 cena/1bm/1 mesiac 
(alebo iný podobný rozmer podľa výrobcu) m 740,00 8,69 6 430,60 6 430,60

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých 
dielov konštrukcií do 50 kg, -0,001 OOt m 740,00 1,39 1 028,60 1 028,60

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m t 20,76 38,81 805,85 805,85

E.2.1. - Typové schém y 24 375,66 24 375,66
Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné 
značky ks 13,00 4,84 62,92 62,92

Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn ks 13,00 3,31 43,03 43,03
Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky ks 20,00 0,47 9,40 9,40
podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní ks 20,00 9,36 187,20 187,20
Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej ks 13,00 3,97 51,61 51,61
Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 
dní ks 13,00 17,86 232,18 232,18

požičanie stĺpikov na viac ako 28 dní ks 8,00 5,95 47,60 47,60
Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný 
polep), pre dopravné značky ks 8,00 17,13 137,04 137,04

Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm ks 8,00 2,48 19,84 19,84
Krytka stĺpika, 40x40 mm ks 8,00 0,76 6,08 6,08
Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. demontáže dopravnej 
značky 0,005 t ks 8,00 3,06 24,48 24,48

Smerovacia doska obojstranná Z4a - zapožičanie na viac ako 28 dní ks 12,00 26,08 312,96 312,96

Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky ks 20,00 0,08 1,60 1,60
Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky ks 20,00 0,14 2,80 2,80
Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej ks 13,00 0,47 6,11 6,11
Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 12,00 3,78 45,36 45,35





Q OPERAČNÝ PROGRAM I Európska únia
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROS ; Európsky fond regionálneho rozvoja

Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 3 Ž o N FP  -  Rozpočet projektu

Názov žiadateľa: EMKOBEL, a.s.

Názov projektu: Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves

I Hlavná aktivita projektu: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla 1

Názov výdavku
Merná

jednotk
a

Počet
jednotiek

Jednotkov 
á cena bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Oprávnený 
výdavok [EUR]

Stavebný objekt 1: D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí, SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody - vetva Západ

100 - Stavebné úpravy
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek 
alebo tvaroviek 0,138 t m2 13,50 1,49 20,12 20,12

Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty m3 1,35 16,60 22,41 22,41
Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. 
nad 100 mm m2 4,98 31,40 156,22 156,22

Prímurovky izolačné z tehál dľ. 250mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm m2 27,00 24,98 674,46 674,46

Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele 
pre každý druh a stavebný diel t 0,47 1 095,81 515,03 515,03

Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií m3 2,92 154,80 451,24 451,24
Kanál dielec - prefabrikát m3 1,44 817,62 1 175,74 1 175,74
Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva 
ťaženého m2 13,50 3,92 52,92 52,92

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v 
schodisku hrubá zatretá m2 9,00 5,77 51,93 51,93

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v 
schodisku hladká m2 9,00 6,62 59,58 59,58

Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm -0.324 t m2 286,80 9,47 2 716,00 2 716,00
Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála,šachty a žumpy do 1,0 
t -0,058t ks 620,00 18,51 11 476,20 11 476,20

Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 
2,40000t m3 27,54 89,31 2 459,60 2 459,60

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, 
hr.do 600 mm, -2,40000t m3 1,91 294,05 562,52 562,52

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 209,53 12,73 2 667,36 2 667,36

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 4 190,66 0,44 1 843,89 1 843,89

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 209,53 8,76 1 835,51 1 835,51

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 209,53 24,10 5 049,75 5 049,75

Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované 
akéhokoľvek rozsahu a akejkoľvek hľbky t 15,74 6,04 95,06 95,06

Kryštalická hydroizolácia - XYPEX m2 27,00 17,01 459,27 459,27
Pásy ťažké asfaltové-vlhkosti. sklenená Bitagit S m2 31,05 3,56 110,54 110,54

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2 27,00 2,61 70,47 70,47

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 0,15 28,70 4,33 4,33
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými 
oceľovým drôtom jednovrstvová m2 30,14 5,60 168,81 168,81

Pásy lamelové AL fóliou 65kg/m3 m2 27,13 15,42 418,34 418,34
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m t 0,20 29,26 5,71 5,71
Odstránenie izolácie z obkladov,výmuroviek,dlažieb alebo primuroviek 
nad 1 m2 do 10 m2 0,30000t m2 27,00 7,65 206,55 206,55

Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky 
do 6 m t 0,00 36,74 0,11 0,11

Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v 
miestnostiach výšky do 3,80 m m2 10,00 2,99 29,90 29,90

|400 - Ústredné vykurovanie 33 359,57 33 359,57|
Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 
I hod 40,00 3,530 141,20 141,20

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
priemerným prítokom do 500 l/min. deň 5,00 2,670 13,35 13,35

Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, 
priemeru DN do 200 mm m 6,00 13,170 79,02 79,02

Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne 
ulož. káblov a to do 3 káblov m 40,00 6,740 269,60 269,60

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hcrn. tr.3 ručne m3 250,00 48,830 12 207,50 12 207,50



Výkop nezapaženej jamy - sonda 1 kpl 5,00 147,780 738,90Í 738.90
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 393,36 12,150 4 779,32 4 779,32
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 414,56 4,280 1 774,32 1 774,32
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 582,00 3,960 2 304,72 2 304,72

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 582,00 2,910 1 693,62 1 693,62
Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri 
hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m m3 653,56 4,340 2 836,45 2 836,45
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 
m3 m3 11,00 2,170 23,87 23,87
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov v týchto vykopávkach m3 664,54 3,460 2 299,31 2 299,31
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3 165,54 15,790 2 613,88 2 613,88
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3 11,00 8,640 95,04 95,04
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 m3 250,00 9,430 2 357,50 2 357,50
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3,do 100 m3 m3 11,00 3,760 41,36 41,36
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 m3 10,20 40,720 415,34 415,34
Dočasné zaistenie podzemného potrubia kanalizačného m 6,00 13,170 79,02 79,02
Výstražná fólia na označovanie teplovodov, farba zelená m 1 180,00 0,180 212,40 212,40
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku 50,70m3+165,54m3 obsyp - dodávka piesku m3 216,24 35,190 7 609,49 7 609,49

Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky m2 497,07 1,84 914,61 914,61
Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v 
otvorenom výkope t 419,76 11,02 4 625,70 4 625,70
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie 
sutiny a vybúraných hmôt t 24,11 4,89 117,87 117,87
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia t 1,96 0,54 1,06 1,06
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km t 24,11 23,03 555,14 555,14
Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 
0,00210t m2 931,00 3,23 3 007,13 3 007,13
Poplatok za skládku t 1,96 16,66 32,57 32,57
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133 m 286,00 4,60 1 315,60 1 315,60

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89 m 214,00 3,38 723,32 723,32

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 100 0,01442 t m 78,50 6,99 548,72 548,72

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80 0,01102 t m 203,00 6,23 1 264,69 1 264,69
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 
0,00497 t m 385,50 4,28 1 649,94 1 649,94

Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu kg 650,00 0,42 273,00 273,00

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 159 m 120,00 6,79 814,80 814,80
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 219 m 158,00 8,97 1 417,26 1 417,26
Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100 kus 16,00 14,90 238,40 238,40

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150 kus 2,00 25,96 51,92 51,92

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65 0,00959 t m 104,50 5,36 560,12 560,12
Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50 kus 3,00 10,97 32,91 32,91
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1 kus 2,00 5,88 11,76 11,76
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4 
0,00123 t kus 4,00 7,32 29,28 29,28

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2 1/2 0,00726 t kus 5,00 10,92 54,60 54,60

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 150 do DN 200 kus 1,00 38,00 38,00 38,00

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2 0,00244 t kus 4,00 9,64 38,56 38,56
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 m 352,00 0,47 165,44 165,44
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 
133/5,0 m 265,00 0,58 153,70 153,70
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 do priem. 
159/6,3 m 72,00 0,91 65,52 65,52
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65 m 226,00 1,65 372,90 372,90
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100 m 50,00 1,92 96,00 96,00
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 125 m 215,00 2,10 451,50 451,50
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 266,00 0,40 106,40 106,40
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 
100 m 533,00 0,58 309,14 309,14
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 585,00 0,47 274,95 274,95



Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 65 kus 52,00 3,90 202,80 202,80

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 100 kus 12,00 5,10 61,20 61,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 125 kus 48,00 5,98 287,04 287,04

Montáž predizolovaného potrubia TÚV kpl 1,00 11 825,29 11 825,29 11 825,29
Doprava predizolovaného potrubia TÚV kpl 1,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Montáž predizolovaného potrubia ÚK kpl 1,00 24 143,68 24 143,68 24 143,68
Preplach systému m3 14,30 10,92 156,16 156,16

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 150 kus 12,00 8,09 97,08 97,08

Doprava predizolovaného potrubia Ú K kpl 1,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
Nasunutie potrubnej sekcie do teplovodného kanála 2x ÚK DN 65/160 
+ TÚV D 63/126, D 40/91 m 33,20 17,93 595,28 595,28

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 159/6,3 do priem. 
219/6,3 m 172,00 0,91 156,52 156,52

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80 m 126,00 1,79 225,54 225,54
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 150 m 72,00 2,26 162,72 162,72
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200 m 172,00 2,54 436,88 436,88
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 
200 m 214,00 0,90 192,60 192,60

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 80 kus 20,00 4,41 88,20 88,20

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 200 kus 37,00 9,76 361,12 361,12

Redukcia pod redukčnú objímku DN 100/80 kus 2,00 3,23 6,48 6,46
Redukcia pod redukčnú objímku DN 125/100 kus 2,00 8,67 17,34 17,34
Redukcia pod redukčnú objímku DN 150/125 kus 2,00 10,54 21,08 21,08
Redukcia pod redukčnú objímku DN 200/150 kus 2,00 20,70 41,40 41,40
Dodávka predizolovaného potrubia TÚV kpl 1,00 30 808,56 30 808,56 30 808,56
Dodávka predizolovaného potrubia Ú K kpl 1,00 46 347,25 46 347,25 46 347,25
Redukcia pod redukčnú objímku DN 80/65 kus 2,00 2,18 4,36 4,36
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore km 0,39 910,00 356,72 356,72
Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých 
materiálov jednovrstvová m2 48,00 9,80 470,40 470,40

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 206,88 0,01 3,01 3,01
Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 43, hr.40mm m 10,00 3,80 38,00 38,00

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 49, hr.40mm m 6,00 4,01 24,06 24,06

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 61, hr.40mm m 10,00 4,49 44,90 44,90

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 77, hr.40mm m 10,00 5,01 50,10 50,10

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 77, hr.60mm m 35,00 8,09 283,15 283,15

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 219, hr.60mm m 8,00 26,96 215,68 215,68

Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou 
DN 109, hr.40mm m 4,00 6,87 27,48 27,48

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov, 
bežných-11 343.00 DN 32 m 10,00 16,09 160,90 160,90

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov, 
bežných-11 343.00 DN 40 m 5,00 18,71 93,55 93,55

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov, 
bežných-11 343.00 DN 50 m 10,00 23,37 233,70 233,70

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 65 m 10,00 29,46 294,60 294,60

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 25,00 0,47 11,75 11,75
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 
100 m 14,00 0,58 8,12 8,12

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 35,00 0,74 25,90 25,90
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 806,45 0,01 5,87 5,87
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 kus 5,00 3,23 16,15 16,15
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 kus 2,00 4,16 8,32 8,32
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 kus 6,00 4,99 29,94 29,94
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 kus 3,00 6,34 19,02 19,02
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 100 m 4,00 40,89 163,56 163,56

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 
200 m 4,00 1,11 4,44 4,44

Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 4" kus 1,00 11,33 11,33 11,33
Koleno pozinkované 90°, 2 1/2" kus 7,00 4,80 33,60 33,60
Koleno pozinkované 90°, 1 1/2" kus 3,00 1,83 5,49 5,49
Koleno pozinkované 90°, 1 1/4" kus 14,00 1,38 19,32 19,32
Koleno pozinkované 90°, 2" kus 13,00 2,74 35,62 35,62
Šrúbenie pozinkované 4" x 3" kus 1,00 23,74 23,74 23,74
Šrúbenie pozinkované 2 1/2" x 1 1/2" kus 1,00 8,08 8,08 8̂081



Šrúbenie pozinkované 2" x 2" kus 2,00 6,04 12,08 12.08
Šrúbenie pozinkované 1 1/4" x 1 1/4" kus 4,00 1,79 7,16 7,16
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, DN 32 kus 5,00 11,38 56,90 56,90
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, DN 40 kus 2,00 18,39 36,78 36,78
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, DN 50 kus 6,00 26,93 161,58 161,58
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, D N 65 kus 3,00 63,85 191,55 191,55
Koleno pozinkované 90°, 4" kus 1,00 0,00 0,00 0,00
Šrúbenie pozinkované 2 1/2" x 2" kus 6,00 8,08 48,48 48,48
Šrúbenie pozinkované 1 1/2" x 1 1/4" kus 2,00 2,74 5,48 5,48
Šrúbenie pozinkované 1 1/4" x 3/4" kus 4,00 2,21 8,84 8,84
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, DN 100 kus 1,00 200,57 200,57 200,57
Redukcia potrubia DN 80/65 kus 14,00 2,18 30,52 30,52
Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 
76/3,2 m 35,00 26,18 916,30 916,30

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 m 35,00 0,47 16,45 16,45
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m % 2 593,37 0,01 37,76 37,76
Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 
219/6,3 m 8,00 89,14 713,12 713,12

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 
50 m 1,00 0,29 0,29 0,29

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 159/6,3 do priem. 
219/6,3 m 8,00 0,91 7,28 7,28
Prepoj ÚK DN 80 kus 18,00 20,86 375,48 375,48
Prepoj ÚK DN 200 kus 2,00 63,54 127,08 127,08

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40 m 1,00 15,36 15,36 15,36

Koleno 90°, DN 65 kus 44,00 1,68 73,92 73,92
Redukcia potrubia DN 65/50 kus 4,00 1,49 5,96 5,96
Koleno 90°, DN 200 kus 4,00 40,33 161,32 161,32
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65 súb 18,00 41,44 745,92 745,92

Uzatvárací ventil ARI EURO-WEDI prírubový FTF-14, DN 65, PN 16 kus 18,00 162,74 2 929,32 2 929,32

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 1 838,09 0,01 26,76 26,76
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 200 súb 2,00 125,29 250,58 250,58
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 kus 3,00 4,16 12,48 12,48
Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2 kus 4,00 0,69 2,76 2,76

Uzatvárací ventil ARI EURO-WEDI prírubový FTF-14, DN 200, PN 16 kus 2,00 1 396,08 2 792,16 2 792,16

Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65 kus 36,00 8,37 301,32 301,32
Guľový kohút závitový - typ IDEÁL 090, DN 40 kus 3,00 18,39 55,17 55,17
Vypustaci kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP kus 4,00 3,21 12,84 12,84
Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 200 kus 4,00 30,11 120,44 120,44
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm 
základný m 35,00 0,97 33,95 33,95

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný m 1,00 0,41 0,41 0,41

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 200 mm 
základný m 8,00 1,34 10,72 10,72

HZS- Ústredné vykurovanie hod 72,00 15,00 1 080,00 1 080,00
Nastavenie cirkulačných prietokov TÚV na vstupoch hod 5,00 10,00 50,00 50,00
700 - Kom unikácie a sadové úpravy 198 897,87 198 897,87
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 205,00 5,59 1 145,95 0,00
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3 m3 205,00 0,93 190,65 0,00

Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m 
hr. do 150 mm m3 40,00 19,88 795,20 0,00

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 253,10 1,26 318,91 0,00
Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom 
naširoko t 0,01 207,41 2,49 0,00

Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené t 0,01 1 712,34 20,55 0,00
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 253,00 0,71 179,63 0,00
Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 7,82 10,58 82,71 0,00
Vertikutácia trávnika plochy do 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5 
s prísevom tráv. semena m2 253,00 1,09 275,77 0,00

Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 15,20 12,69 192,89 0,00
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 15,20 25,94 394,29 0,00
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 
m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm m2 429,80 12,40 5 329,52 5 329,52

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 
m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm m2 68,80 11,98 824,22 824,22

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 
m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm m2 421,50 31,75 13 382,63 13 382,63

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 
m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm m2 68,80 37,68 2 592,38 2 592,38

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 
bet.dlažby hr. nad 100 do 150 mm m2 8,30 51,32 425,96 425,96

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 
mm, -0,181 OOt m2 421,50 5,37 2 263,46 2 263,46



Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 
200 mm, -0,45000t m2 68,80 12,52

I
861,38 861,38

Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t m 43,10 3,52 151,71 151,71
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých, -0,14500t m 236,70 2,08 492,34 492,34
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1- 
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 245,00 4,49 1 100,05 1 100,05
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 
do 100 mm m 281,00 7,10 1 995,10 1 995,10
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 
do 150 mm m 43,00 12,84 552,12 552,12
Zabezpečenie stožiarov verejného osvetlenia proti vyvráteniu ks 4,00 47,25 189,00 189,00
Demontáž a montáž betónového schodišťa m2 7,20 198,45 1 428,84 1 428,84
Očistenie povrchu chodníkov ručne zametaním m2 859,60 0,28 240,69 240,69
Očistenie povrchu vozoviek ručne uľahlého nánosu odkopávkou 
hrúbky do 5 cm m2 137,60 0,77 105,95 105,95
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z 
akéhokoľvek lôžka m 281,80 1,01 284,62 284,62
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 
8225) akejkoľvek dĺžky objektu t 362,56 2,50 906,41 906,41

Stavebný ob jekt 2: E.2 - Dopravné zabezpečenie počas výstavby 36 725,42 33 126,38
Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stľpikov nad 1000-2500mm 
zriadenie m 216,00 26,72 5 771,52 5 771,52
Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stľpikov nad 1000-2500mm 
odstránenie m 216,00 4,76 1 028,16 1 028,16
Drev. mostovka dočasná na proviz.mostoch hr. do 50cm z dreva 
mäkkého zhot. s dod.hmôt m2 59,40 39,24 2 330,86 2 330,86
Drev. mostovka z dreva mäkkého odstránenie m2 59,40 12,88 765,07 765,07
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32- 
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm m2 6,00 6,21 37,26 37,26
Osadenie oceľ. platne do hm. 6t/ks+demontáž m2 15,00 10,02 150,30 150,30
atyp oceľová platňa na prejazd TNA 3000/4000 hr.35 mm ks 1,00 1 415,60 1 415,60 1 415,60
Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky ks 31,00 0,47 14,57 14,57
podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní ks 31,00 9,36 290,16 290,16
Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej ks 13,00 0,64 8,32 8,32
Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 
dní ks 13,00 17,86 232,18 232,18
Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 3 m s 3 
svetlami ks 8,00 2,15 17,20 17,20

Zábrana Z2a á3,0 m s 3 svetlami- zapožičanie na viac ako 28 dní ks 8,00 26,08 208,64 208,64
Páska -červeno biela á 200 m bal 2,00 6,27 12,54 12,54
Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky ks 24,00 0,08 1,92 1,92
Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky ks 24,00 0,14 3,36 3,36
Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný 
polep), pre dopravné značky ks 24,00 17,13 411,12 411,12
Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm ks 24,00 2,48 59,52 59,52
Krytka stĺpika, 40x40 mm ks 24,00 0,76 18,24 18,24
Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej ks 13,00 0,47 6,11 6,11
Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej ks 8,00 0,67 5,36 5,36
Montáž dočasného oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky m 740,00 4,49 3 322,60 3 322,60
prenájom mobilný plot ocelové rámy 3, 45 x 2 cena/1bm/1 mesiac 
(alebo iný podobný rozmer podľa výrobcu) m 740,00 8,69 6 430,60 6 430,60
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých 
dielov konštrukcií do 50 kg, -0,001 OOt m 740,00 1,39 1 028,60 1 028,60
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m t 20,76 38,81 805,85 805,85
E.2.1. - Typové schém y 24 375,66 24 375,66
Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné 
značky ks 13,00 4,84 62,92 62,92
Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn ks 13,00 3,31 43,03 43,03
Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky ks 20,00 0,47 9,40 9,40
podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní ks 20,00 9,36 187,20 187,20
Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej ks 13,00 3,97 51,61 51,61
Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 
dní ks 13,00 17,86 232,18 232,18
požičanie stĺpikov na viac ako 28 dní ks 8,00 5,95 47,60 47,60
Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný 
polep), pre dopravné značky ks 8,00 17,13 137,04 137,04
Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm ks 8,00 2,48 19,84 19,84
Krytka stĺpika, 40x40 mm ks 8,00 0,76 6,08 6,08
Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. demontáže dopravnej 
značky 0,005 t ks 8,00 3,06 24,48 24,48

Smerovacia doska obojstranná Z4a - zapožičanie na viac ako 28 dní ks 12,00 26,08 312,96 312,96
Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky ks 20,00 0,08 1,60 1,60
Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky ks 20,00 0,14 2,80 2,80
Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej ks 13,00 0,47 6,11 6,11
Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 12,00 3,78 45,36 45,36





Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP -  pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona 
o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante 
finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, 
keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 
nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť 
ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí 
NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch

1.

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky alebo neoprávnené použitie 
priameho rokovacieho konania

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 
v európskom vestníku a vestníku ÚVO.

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 
vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 
trhoviska.

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 
postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 
neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 
zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 
výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 
rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 
že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.

100%

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 
ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 
obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).

Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR na webovom sídle 
prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na 
osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie 
zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si 
povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkvckofSívlada.gov.sk, ak zákazku vvhlásila osoba, ktorej verejnv 
obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie

25%

1 Označenie „Verejný obstarávate!*1 sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO
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tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 
finančného príspevku.

Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO 
a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie 
bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na 
webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový 
kontakt zakazkvckofä),vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a 
zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a 
menej finančných prostriedkov z NFP).

Zákazka s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bola zverejnená na webovom 
sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o 
tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 
alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 
finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale 
prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na 
osobitný mailový kontakt zakazkvckofa),vlada.sov.sk (platí ai pre prípadv, ak 
prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 
alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).

10%

2

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 
a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 EUR, 
čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou 
zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.

100 % vzťahuje sa na 
každú z rozdelených 
zákaziek

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky,

25 % vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek
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ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné 
zákazky s využitím elektronického trhoviska).

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 
ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia 
o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 
alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej 
osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných 
prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac 
zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou 
nad 50 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 50 000 eur.

10 % vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek

3

Nedovolené spájanie rôznorodých 
predmetov zákaziek, pričom zákazka 
nebola rozdelená na časti

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 
dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 
zákazky na stavebné práce do PHZ.

25%

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 
obmedziť hospodársku súťaž.

10%

4

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 
na časti

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 
odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 
zákazky na časti nebolo dostatočné.

5%

5

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 
kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 
potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 
elektronickými prostriedkami (ak relevantné).

100%
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Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk2

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 
lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.

alebo

Nedodržanie minimálnej zákonnej

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 85%.

25%

lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

alebo

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 
o účasť v prípade podstatných zmien 
v podmienkach zadávania zákazky

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 50%.

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 
zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 
hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 
ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 
podmienkach zadávania zákazky.

10%

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5%

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 
o súťažné podklady/súťažné podmienky 
(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 
návrhov alebo podlimitné zákazky bez

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 
vo verejnom obstarávaní.

25 %

6 využitia elektronického trhoviska) 

alebo

obmedzenie prístupu k súťažným 
podkladom alebo iným dokumentom,

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 
prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 
alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o 
účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o 
vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.4

2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne 
lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.
4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti 
o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž,
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ktoré sú potrebné na vypracovanie 
žiadosti o účasť/ponuky V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 

vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 
bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO).

10%

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO).

5%

7

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvy na 
predkladanie ponúk v prípade

predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 
predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť5

alebo

nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku Ú VO.

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 
záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 
nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 
dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).

10%

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % 
alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.
5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.
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Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 
iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 
ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 
prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 
predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 
EÚ.

5 %

8

Neoprávnené použitie rokovacieho 
konania so zverejnením alebo 
súťažného dialógu

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 
oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.

25 %

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 
konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 
bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 
odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 
vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

10%

9

Nedodržanie povinnej elektronickej 
komunikácie pri zadávaní nadlimitných 
a podlimitných zákaziek VO po 
18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 
centralizovanú činnosť vo verejnom 
obstarávaní

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu.

25%

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené

10%

6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody
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pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 
predloženia ponuky/žiadosti o účasť.

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu.

10

Neuvedenie:
podmienok účasti v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. vo výzve 
na predkladanie ponúk, 
kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. výzve na 
predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch 
technických špecifikácií 
predmetu zákazky a zmluvných 
podmienok v súťažných 
podkladoch

alebo

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 
vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 
uplatnenia kritérií sú upravené 
nedostatočne, neurčito

alebo

vysvetlenie alebo doplňujúce 
informácie k podmienkam účasti alebo

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 
nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.

25 %
t

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 
špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 
detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá 
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 
upravené nedostatočne, neurčito.

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 
na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 
zverejnené.

10%

7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody
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kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 
poskytnuté všetkým záujemcom alebo 
neboli zverejnené

11

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 
stanovené v súťažných pokladoch alebo 
oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk, ktoré sú založené 
na neodôvodnenej národnej, regionálnej 
alebo miestnej preferencii určitých 
hospodárskych subjektov

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.
- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 
zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo
- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 
meste/obci alebo
- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v 
danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo
- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 
a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov.

25 %

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

10%

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.

12

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 
stanovené v súťažných pokladoch alebo

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 
a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 
subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 
zákazky alebo

25%
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oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 
zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 
požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej 
súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 
uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti.

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 
alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 
(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 
spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 
predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 
súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 
podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 
zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 
dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej 
hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 
podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 
technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 
typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 

_______ predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo

10%
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možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 
iných ako nadlimitných zákaziek

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.

5%

13

Nedostatočne opísaný predmet 
zákazky8

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 
neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 
uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.

10%

14

Obmedzenie možnosti použiť 
subdodávateľov

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 
realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 
kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 
dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 
na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 
vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 
skupiny dodávateľov.

5 %

15

Porušenie povinnosti zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktorých predmetom nie je 
intelektuálne plnenie, bežne dostupných 
na trhu, prostredníctvom elektronického 
trhoviska

Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 
ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na 
obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 
podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 
ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)

5 %

8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so 
zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu 
zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov
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16

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 
tovary, služby alebo stavebné práce s 
využitím elektronického trhoviska 
alebo v rámci dynamického 
nákupného systému

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné 
práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 
1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil 
dynamický nákupný systém.

10%

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím 
elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 
dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť 
vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým 
stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej 
dostupnosti).

5 %

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 
počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa 
posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.
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17

Nezaslanie výzvy na predkladanie' 
ponúk minimálne trom vybraným 
záujemcom/potenciálnym 
dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať 
predmet zákazky, v prípade zákazky s 
nízkou hodnotou do 50 000 eur alebo 
zákazky do 100 000 eur zadávanej 
osobou, ktorej verejný obstarávateľ 
poskytne 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z NFP

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 33.7.2.5.2 
Systému riadenia ESIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom 
vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 50 000 eur, 
resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez 
webové rozhranie).

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 
trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 
eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. 
cez webové rozhranie).

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri 
zákazke s nízkou hodnotou do 50 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej 
verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v 
hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez 
webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 
jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 
troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 
riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 
bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 
1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.

25 %

VyhocInocovanie ponúk/žiadostí o účasť

18

Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť

alebo

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 
malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 
podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.

25%
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Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené 
v rozpore s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvou na 
predkladanie ponúk a súťažnými 
podkladmi

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 
za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 
účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.

19

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 
rozpore s kritériami na vyhodnotenie 
ponúk/kritériami na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania/výzve 
na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 
základe doplňujúcich kritérií na 
vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži, ktoré neboli zverejnené 
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzve na predkladanie 
ponúk a súťažných podkladoch

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 
diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov.

25 %

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu

10%
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záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.

20

Nedodržiavanie zásady transparentnosti 
a/alebo rovnakého zaobchádzania počas 
postupu zadávania zákazky (tento typ 
porušenia je možné uplatniť iba 
v prípade, ak identifikované zistenia nie 
je možné ani na základe analógie a 
proporcionality priradiť k iným typom 
porušenia podľa tejto prílohy č. 1)

Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 
nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie 
mimoriadne nízkej ponuky.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 
záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, 
ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.

25%

finančná oprava môže byť 
znížená na 10 % alebo 
5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia.

21

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 
zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 
alebo jej časť

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 
overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.

100%

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či 
ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 
transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 
týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 
nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.

25 %

22

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 
modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 
jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 
za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.

2 5 %
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Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 
modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch.

V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 
uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 
vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 
je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.

23

Prípravné trhové konzultácie alebo 
predbežného zapojenia záujemcov 
alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 
k narušeniu hospodárskej súťaže

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 
prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 
pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 
odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 
použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 
vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 
súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 
uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.

25%

24

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo 
v súťažných podkladoch

V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 
podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 
zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 
odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.

25%

25

Neodôvodnené odmietnutie 
mimoriadne nízkej ponuky

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo 
vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred 
vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 
obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 
nákladov.

25 %
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26

Konflikt záujmov s vplyvom na 
výsledok verejného obstarávania9

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 
obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 
prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.

100%

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 
Protimonopolným úradom SR alebo 
súdom

alebo

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 
„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 
kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 
úspešným uchádzačom.

100%

27

Rozhodnutie Ú VO, podľa ktorého mal 
prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 
písm. g) ZVO

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 
zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 
podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 
osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.

25%

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 
postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 
účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 
dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 
že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 
vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.

10%

28

Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v 
registri partnerov verejného sektora 
alebo ktorých subdodávatelia, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora10) a 
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 
obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 
vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora.

25%

9 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov
10 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je 
v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora.

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora.

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 
obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 
vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov 
verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ 
úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej 
lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

10%

Realizácia zákazky

29

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 
v súlade s pravidlami ustanovenými 
v ZVO alebo v Metodickom pokyne 
CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré 
sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 
uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 
predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo 
ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 
ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne 
CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť 
ZVO.

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou

25 % z ceny zmluvy 
a z hodnoty dodatočných 
výdavkov vychádzajúcich 
zo zmien zmluvy.
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alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) apísm. 
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 
8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 
ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou 
zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 
50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 
ak
a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako
b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác,
c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo
d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupov podľa ZVO.

Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty 
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy 
a 100 % hodnoty
dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy.
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