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Zmluva o dielo 
č. GR ZVJS–32-159/11-2012  

  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 

                                         Šagátova 1                             

        813 04  Bratislava 

zastúpený:  plk. Mgr. Eugen Balko  - generálny riaditeľ 

IČO: 00212008 

DIČ:                                     2020801838 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000157691/8180 

 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

-  zmluvných –  Ing. Milan Ivan , Ing. Martin Križan 

-  technických  –  Ing. Miroslav Valaštín, Ing. Miloš Jurčacko  

  (ďalej len „objednávateľ“)                                                        

 

Zhotoviteľ : Stapring, a.s.  

 Piaristická 2 

 949 24 Nitra 

zastúpený:  Ing. Peter Kováč – predseda predstavenstva 

splnomocnený zástupca: Ing. Dušan Hrbatý – riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie 

IČO:  31 411 401 

IČ DPH: SK2020410986 

DIČ: 2020410986 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:  4007174159/7500 

 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach: 

- zmluvných  -  Ing. Dušan Hrbatý 

-  technických -  Ing. Alica Režná, Ing. arch. Ján Mezei 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. 2 

PREDMET A ROZSAH ZMLUVY 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a dodanie diela – Aktualizácia projektovej 

dokumentácie stavby “Rekonštrukcia ÚVV Bratislava – Stavba č. 1 Rekonštrukcia 

objektu výkonu väzby“ (ďalej len „predmet zmluvy“). Dôvodom sú legislatívne 

zmeny v oblasti projektovania a realizácie stavieb a zmien v oblasti právnych noriem 

a interných predpisov v oblasti výkonu väzby. 

 

2.2 Pôvodná projektová dokumentácia zákazkové číslo 05016/009 bola vypracovaná firmou 

Stapring, a.s. Nitra v rokoch 2005 a 2006.  

 

2.3 Predmet zmluvy bude  zhotovený v stupňoch projekt pre stavebné povolenie 

a realizačný projekt stavby so zapracovaním požadovaných úprav v nasledovnom 

rozsahu : 

 

2.3.1   Úprava projektovej dokumentácie stavby z hľadiska aktuálne platných právnych 

predpisov v oblasti projektovania a realizácie stavieb pre nasledovné časti projektu: 

stavebná časť, požiarna ochrana stavieb, zdravotechnika, ústredné vykurovanie, 

vzduchotechnika, elektroinštalácia, slaboprúdové rozvody. 

2.3.2 Posúdenie pôvodne navrhovaných stavebných materiálov, zariadení, výrobkov 

a technologických prvkov z hľadiska ich súčasnej výroby a dostupnosti na stavebnom 

trhu, vrátane zapracovania navrhovaných stavebných materiálov, zariadení, výrobkov 

a technologických prvkov do projektovej dokumentácie pre nasledovné časti projektu: 

stavebná časť, požiarna ochrana stavieb, zdravotechnika, ústredné vykurovanie, 

vzduchotechnika, elektroinštalácia, slaboprúdové rozvody, výkaz výmer a rozpočet. 

2.3.3 Úprava projektovej dokumentácie z dôvodu zmien v oblasti služobných činností Zboru 

väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) súvisiacich s výkonom väzby 

a s funkčným určením rekonštruovaných objektov, ktoré budú špecifikované na základe 

požiadaviek a podkladov dotknutých odborov a úsekov služobných činností 

Generálneho riaditeľstva zboru a budúceho užívateľa Ústavu na výkon väzby 

Bratislava. 

2.3.4 Požiadavka na inštaláciu zariadení elektrickej požiarnej signalizácie vyplývajúca 

z ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej 

prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. 

2.3.5 Aktualizácia a prepracovanie projektovej dokumentácie – časť slaboprúdové rozvody 

v rozsahu : priemyselná televízia, vstupný a kontrolný systém, elektrický zabezpečovací 

systém a perimetria, systém komunikačných hlások, elektrická požiarna signalizácia, 

televízny rozvod, miestny rozhlas, štrukturovaná kabeláž. V období vypracovania 

pôvodného projektu stavby bola výhradným dodávateľom signálno – bezpečnostnej 

techniky firma – Telelarm - Security Servis, s.r.o Svit vrátane projektového návrhu. 

Pôvodná projektová dokumentácia rieši v časti signálno - bezpečnostnej techniky 

projekt trubkovania (trasy rozvodov SBT) na základe podkladov výhradného 

dodávateľa. V súčasnosti  zbor nemá uzatvorenú zmluvu na dodávky a inštaláciu 

signálno – bezpečnostnej techniky formou výhradného dodávateľa. Prepracovanie 

a doplnenie projektu – časť slaboprúdové rozvody  v požadovanom rozsahu je 

nevyhnutné riešiť ako neoddeliteľnú súčasť aktualizovanej projektovej dokumentácie z 

dôvodu zabezpečenia funkčnosti pôvodného projektového návrhu stavby. 

2.3.6 Energetické posúdenie a vypracovanie energetického posudku stavby v zmysle zákona           

č. 555/2005 Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov – z dôvodu nadobudnutia účinnosti § 14 tohto zákona od 01.01.2008 – 

povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne 

obnovovanú budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008. 

Energetický posudok stanoví rozsah úpravy pôvodnej  projektovej dokumentácie – 

stavebnej časti v zmysle požiadaviek energetického posúdenia stavby (systém 

zateplenia, minimalizovanie tepelných mostov,  riešenie stavebných detailov). 

2.3.7 Inžinierska činnosť pre stavebné konanie – prerokovanie aktualizovanej projektovej 

dokumentácie s príslušnými štátnymi a verejnoprávnymi orgánmi a organizáciami, 

zabezpečenie vydania ich kladného stanoviska za účelom vydania stavebného 

povolenia. 
 

 

Čl. 3  

SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

3.1  Pri zhotovení predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať  všeobecne záväzné právne 

predpisy, technické normy, dojednania  tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi 

objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených 

rokovať a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

 

3.2 Predmet plnenia zmluvy v rozsahu dojednanom v tejto zmluve je splnený  riadnym 

vykonaním činností, na ktoré sa zhotoviteľ zaviazal v Čl. 2 tejto zmluvy. 

 

 

Čl. 4 

ČAS  PLNENIA 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať predmet zmluvy v nasledovných termínoch : 

 

4.1.1 Projekt pre stavebné povolenie (PSP) - do 6 týždňov od podpisu zmluvy 

4.1.2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie  - do 4 týždňov od dodania PSP 

4.1.3 Realizačný projekt stavby - do 8 týždňov od dodania PSP  

 

4.2 Predmet zmluvy je splnený  riadnym zhotovením a odovzdaním diela objednávateľovi 

v rozsahu podľa Čl. 2 objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie osobné  odovzdanie 

objednávateľovi s potvrdením  o prevzatí, prípadne odoslanie poštou. Ak bude odoslaný 

poštou, za termín odovzdania sa považuje dátum odoslania na poštovom doklade. 

   

 

 

Čl. 5 

CENA  
 

5.1 Cena za zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy podľa Čl. 2 tejto zmluvy je zmluvnými 

stranami dojednaná dohodou podľa  zákona  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov  vo výške : 
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5.1.1 Projekt pre stavebné povolenie 18 080,90 EUR  

5.1.2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie    1 538,80 EUR  

5.1.3 Realizačný projekt stavby 27 159,82 EUR  

Cena spolu bez DPH 46 779,52 EUR 

DPH 20 %   9 355,90 EUR 

Cena spolu vrátane DPH 56 135,42 EUR 

(slovom: päťdesiatšesťtisícstotridsaťpäť eur, štyridsaťdva centov) 

  

5.2 Uvedená cena je považovaná za cenu konečnú, dohodnutú na základe  vykonaného 

rokovacieho konania bez zverejnenia a predloženej ponuky zhotoviteľa č. 61-Proj/2012 

zo dňa 21.08.2012. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na akúkoľvek úhradu iných nákladov; 

ustanovenie bodu 5.4 týmto nie je dotknuté. 

 

5.3 Výpočet ceny v bode 5.1 je stanovený vynásobením počtu kalkulovaných hodín 

a stanovenej priemernej hodinovej sadzby. Výpočet ceny aktualizácie projektovej 

dokumentácie tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 

5.4 Pre prípad naviac prác sa zmluvné strany dohodli na ich ocenení na základe hodinových 

sadzieb uvedených v prílohe zmluvy a primeraného počtu hodín potrebných na 

uskutočnenie naviac prác.  

 

5.5 Dokumentácia predmetu zmluvy bude vypracovaná a odovzdaná objednávateľovi v 

rámci dojednanej ceny v písomnej forme v šiestich vyhotoveniach a v elektronickej 

forme na CD nosiči v dvoch vyhotoveniach (vo formáte .doc – texty, .xls – tabuľky, 

.dwg – výkresová časť). 

 

5.6 Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte 

za osobitnú úhradu. Cena za ďalšie vyhotovenie bude stanovená vo výške 

reprodukčných a spracovateľských nákladov. 

 

5.7 Predmet zmluvy objednávateľ použije len pre svoju potrebu a na účely, pre ktoré bolo 

dielo zhotovené. Dielo, ktoré bolo riadne zaplatené sa stáva vlastníctvom objednávateľa. 

Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli, že na objednávateľa prechádzajú všetky 

majetkové práva zhotoviteľa ako autora diela k dielu, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi 

riadne uhradil.   

 

 

Čl. 6 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1  Objednávateľ uhradí faktúru vystavenú zhotoviteľom po vypracovaní a dodaní 

čiastkového plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 4.1. Prílohou faktúry je dodací, resp. 

expedičný list potvrdený objednávateľom. 

 

6.2 Faktúra je splatná do 30  kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi po splnení 

podmienok uvedených v bode 6.1. 

  

6.3  Platobná povinnosť objednávateľa  sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 
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bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa. 

 

6.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo ju vrátiť zhotoviteľovi v lehote 

splatnosti na doplnenie a prepracovanie. Lehota splatnosti opravenej faktúry je 30 

kalendárnych dní. 

 

6.5 Objednávateľ zadrží z každej faktúry 5% v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach. Zadržaná čiastka bude uvoľnená po odovzdaní projektovej dokumentácie a jej 

odsúhlasení objednávateľom. 

 

 

Čl. 7 

SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA 
 

7.1   Predmet zmluvy zhotoviteľ zhotoví na základe odovzdaných podkladov objednávateľa 

v rámci rokovacieho konania. 

 

7.2  Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania predmetu zmluvy poskytne 

zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, 

spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie 

zmluvy zhotoviteľom. 

 

7.3  Objednávateľ poskytne súčinnosť zhotoviteľovi najneskôr do siedmich pracovných dní 

od doručenia jeho výzvy. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady 

a doklady sú bez právnych vád. 

 

 

Čl. 8  

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 

8.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa ustanovení tejto 

zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

8.2  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase odovzdávania 

objednávateľovi a za vady vzniknuté, resp. nedorobky zistené po odovzdaní predmetu 

zmluvy. 

 

8.3  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím 

podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

 

8.4  Pre prípad vady predmetu zmluvy, resp. zistených nedorobkov dojednávajú zmluvné 

strany  povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady predmetu zmluvy 

bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom, najneskôr však do 15 

pracovných dní. 

 

8.5 Ak vada predmetu zmluvy je príčinou vzniknutej škody objednávateľovi a objednávateľ 

vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od 

neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu. 

 

8.6 Záručná doba je päťročná a začína plynúť odovzdaním predmetu zmluvy.  
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8.7 Zhotoviteľ zodpovedá i za vady, ktoré vyplývajú z projektovej dokumentácie a budú 

zistené pri kolaudačnom konaní dotknutými inštitúciami. 

 

 

Čl. 9 

SANKCIE 
 

9.1 Za nesplnenie termínov na dodanie predmetu zmluvy podľa Čl. 4 a neodstránenie vady 

podľa Čl. 8 bod 8.4, si objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny 

čiastkového plnenia predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.  

 

9.2 Objednávateľ si uplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 9.1 tak, že zníži  čiastku na úhradu 

faktúry podľa Čl. 6 o výšku uplatnenej zmluvnej pokuty. 

 

9.3 Za neuhradenie faktúry v termíne splatnosti, pokiaľ faktúra spĺňala všetky náležitosti, si 

zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,1 % z neuhradenej fakturovanej 

čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.  

     

9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

 

 

Čl. 10 

ZÁNIK ZMLUVY PRI JEJ PODSTATNOM PORUŠENÍ 

 
10.1  Podstatným porušením zmluvy sa rozumie porušenie povinností vyplývajúcich z bodu 

2.1 a bodu 4.1. 

 

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí cenu za 

predmet zmluvy do 30 dní po uplynutí lehoty uvedenej v bode 6.2. 

 

10.3 Pri podstatnom porušení zmluvy má oprávnená strana právo okamžite odstúpiť od 

zmluvy, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, 

ako sa o tomto porušení dozvedela.  

 

 

Čl. 11 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

10.1 Objednávateľ sa zaväzuje použiť predmet zmluvy výlučne pre potreby vyplývajúce 

z tejto zmluvy a v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon 

v znení neskorších predpisov.  

 

10.2 Zhotoviteľ súhlasí s využitím predmetu zmluvy pre ďalšie potreby objednávateľa 

v rozsahu potrebnom pre realizáciu predmetu zmluvy v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z.   

 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy, podklady a informácie získané pri plnení 

predmetu zmluvy nekopírovať a neposkytovať tretím osobám, inak má objednávateľ 

právo na celý prospech, ktorý použitím predmetu zmluvy vznikol zhotoviteľovi a na 

náhradu škody, ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi vznikla. 
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Čl. 12 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

11.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného  zákonníka. 

 

11.2 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva nebola dojednaná v tiesni a ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

 

11.3 Zhotoviteľ a objednávateľ sú viazaní vzájomnými právami a povinnosťami touto 

zmluvou odo dňa jej podpísania.  

 

11.4  Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre 

zhotoviteľa. 

 

11.5 Prílohu zmluvy tvorí Výpočet ceny aktualizácie projektovej dokumentácie. 

 

11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

11.7 Túto zmluvu možno po dohode zmluvných strán meniť alebo doplniť len formou 

postupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. 

 

 

 

Príloha: 

Výpočet ceny aktualizácie projektovej dokumentácie 

 

 

 

            V Bratislave, dňa          V Nitre, dňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ....................................................                            ..................................................... 

             plk. Mgr.Eugen Balko                     Ing. Dušan Hrbatý 
                      generálny riaditeľ           riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie 
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Príloha  

 ZoD č. 32-159/32-2012 
 

Výpočet ceny  aktualizácie projektovej dokumentácie 

Rekonštrukcia ÚVV Bratislava – Stavba č. 1 Rekonštrukcia objektu výkonu väzby 

 

1. Výpočet priemernej hodinovej sadzby : 

 

Hodinové sadzby aktuálne – UNIKA 2011 : 

- vysokokvalifikované práce (sadzba nebude použitá)  33,50 EUR 

- veľmi náročné  práce  25,10 EUR 

- náročné práce  19,60 EUR 

- menej náročné práce  15,00 EUR 

- pomocné práce    9,10 EUR 

  

 Priemerné percentuálne použitie sadzieb z celkového predpokladaného počtu projektových 

hodín : 

- veľmi náročné  práce  10 % 

- náročné práce  70 % 

- menej náročné práce  15 % 

- pomocné práce    5 % 

Spolu :                                                                                                             100 %    

 

Priemerná hodinová sadzba :           25,10*10+19,60*70+15,00*15+9,10*5   =   19,235 €/hod.   

                                                                                 100                                                                                                   

 

2. Stanovenie počtu kalkulovaných hodín jednotlivých profesií : 

 

projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt spolu : 

Stavebná časť –  619 hod.  

Pri prepracovaní projektu je potrebné v stavebnej časti upraviť: 

- stavebné úpravy, ktoré vyplynú z nových požiadaviek profesií VZT, UK, ZT, EL 

aktualizácia, resp. inovácia navrhovaných stavebných materiálov a výrobkov, z hľadiska 

ich výroby, dostupnosti na trhu a  vhodnosti použitia, aj z pohľadu medzitým zavedených 

nových materiálov a výrobkov  

- preverenie a prípadná úprava zatepľovacieho  systému podľa aktuálnych noriem 

- preriešenie alebo dopracovanie  stavebných detailov, na základe požiadaviek 

vyplývajúcich z   energetického posudku stavby 

- aktualizácia rozpisiek  podľa ISO, aktualizovať mená v rozpiskách  

Energetický posudok – 176 hod. 

-      Pri prepracovaní projektu je potrebné vypracovať energetický posudok stavby v zmysle 

zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov - § 14 – povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú 

budovu a na významne obnovovanú budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. 

januári 2008 (v pôvodných zmluvách nebol zahrnutý a nebol ani vypracovaný, z dôvodu 

predpokladanej kolaudácie rekonštrukcie ÚVV  bude vykonaná do 1.1.2008. 

Požiarna ochrana – 60 hod. 

- overenie  materiálu v zatepľovacom  systéme 

- aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany z hľadiska platných predpisov 
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- aktualizácia rozpisiek  podľa ISO, aktualizovať mená v rozpiskách  

Zdravotechnika - 84 hod. 

- aktualizácia špecifikácie zariaďovacích predmetov na  aktuálne hygienické predpisy, 

aktualizácia technickej správy, zoznamu výrobkov, aktualizácia výkresovej časti 

zdravotechniky, aktualizácia rozpisiek podľa ISO a uvedených mien v rozpiskách 

Ústredné vykurovanie – 163 hod.  

- aktualizácia technickej správy z hľadiska platných noriem  a hygienických predpisov 

- niektoré výrobky ÚK sú vo verziách, ktoré sú v súčasnosti už nedostupné na stavebnom 

trhu, je potrebné navrhnúť ich aktualizáciu  a zapracovať  do výkresov zmeny 

vyplývajúce z inštalácie aktualizovaných výrobkov ÚK  

- zapracovať požiadavky vyplývajúce z energetického posudku 

- aktualizácia rozpisiek podľa ISO a uvedených mien v rozpiskách 

- aktualizácia zoznamy výrobkov,  úprava technických správ,  zmeny výrobkov a  ich 

nadväznosti na rozvody upraviť vo výkresovej dokumentácii. 

Vzduchotechnika – 108 hod.  

- aktualizácia technickej správy z hľadiska platných noriem  a hygienických predpisov 

- všetky vzduchotechnické jednotky sú vo verziách, ktoré sú v súčasnosti už nedostupné na 

stavebnom trhu, je potrebné navrhnúť ich aktualizáciu  a zapracovať  zmeny vyplývajúce 

z inštalácie aktualizovaných výrobkov (nároky na elektro, ústredné 

vykurovanie, rozmerové zmeny ....) 

- chladiace jednotky sú vo verziách, ktoré sú v súčasnosti už nedostupné na stavebnom 

trhu, je potrebné navrhnúť ich aktualizáciu  a zapracovať  zmeny vyplývajúce z inštalácie 

aktualizovaných výrobkov  

- z dôvodu radikálnej zmeny bezpečnostných predpisov oblasti chladenia aktualizovať 

dokumentáciu s ohľadom na navrhnuté systémy chladenia 

- výustky, regulátory prietoku a ostatné súčasti -  mnohé výrobky prešli inováciou - drobné 

zmeny rozmerov, zmeny označení... 

- aktualizácia zoznamu strojov, úprava technických správ,  zmeny výrobkov a  ich 

nadväznosti na potrubia upraviť vo výkresovej časti..  

- aktualizácia rozpisiek podľa ISO a uvedených mien v rozpiskách 

Uvedený rozsah úprav platí iba za predpokladu, že sa nezmenia vstupy pre VZT, hlavne 

požiarna    ochrana, dispozícia a technológia kuchyne.  

Elektroinštalácia – 327 hod. 

Prepracovanie elektroinštalácie všetkých objektov a výkresovej dokumentácie v etape I a II 

tak, aby spĺňali požiadavky nových noriem: STN 33 2000-4-41, STN 92 0203, STN 33 2000-

5-54,  STN 33 20005-51, STN EN 62305-1, 62305-2, 62305-3, 62305-4. v rozsahu : 

- všetky výkresy elektroinštalácie pôdorysov a situácií vonkajších rozvodov 

- nové všetky rozvádzače, nové bleskozvody  na všetky objekty, nové protokoly o určení 

vonkajších vplyvov, všetky technické správy, aktualizácia rozpisiek podľa ISO 

a uvedených mien v rozpiskách 

Slaboprúd - 677 hod. 

Predpokladaný rozsah projektových prác slaboprúdových rozvodov  : 

- Priemyselná televízia (CCTV–Closed Circuit Television; televízny uzatvorený okruh) 

Systém bude slúžiť na bezpečnostné účely a monitorovanie priestorov 

v rekonštruovaných objektoch, mimo nich a na diaľkové sledovanie služobných činností. 

- Elektrická požiarna signalizácia (EPS)  

Systém bude slúžiť k vyhodnoteniu a signalizácii poplachového signálu pri vzniku 

požiaru. EPS bude súčasťou EZS a bude vyhodnocovať signály z týchto hlásičov a 

aktivovať poplachové výstupy pri požiari. Signalizácia požiaru sa bude prenášať na 

určené stredisko registrovania poplachov so stálou službou.  

- Vstupný a kontrolný systém (VaKS).  
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Systém bude slúžiť ku kontrole a riadeniu vstupov a pohybu osôb v rekonštruovaných 

objektoch. Na miestach, kde bude inštalovaný VaKS budú dvere (mreže, gátre) ovládané 

elektrickým zámkom. 

- Elektrický zabezpečovací systém (EZS).  

Systém bude slúžiť k vyhodnoteniu a signalizácii poplachového signálu pri 

neoprávnenom narušení strážených častí rekonštruovaných objektov a pri nedovolenom 

zásahu do systému EZS. Súčasťou systému bude dverová, gátrová, okenná, privolávacia 

a tiesňová signalizácia 

- Systém komunikačných hlások.  

Systém komunikačných hlások bude slúžiť na komunikáciu väznených osôb a personálu 

s vybraným pracoviskom. Súčasťou komunikačných hlások bude miestny rozhlas. 

- Televízny rozvod (rozvod DVB-T s možnosťou príjmu DVB-S) s možnosťou rozšírenia. 

Televízny rozvod bude slúžiť pre šírenie videosignálu v zrekonštruovaných objektoch. 

- Miestny rozhlas (rozhlas po drôte).  

Bude slúžiť na počúvanie rozhlasového vysielania vo vybraných miestnostiach 

rekonštruovaného objektu a pre vysielanie interných správ. Bude umožňovať nútený 

odposluch a bude súčasťou komunikačných hlások. 

- Štruktúrovaná kabeláž.  

V rekonštruovanom objekte bude vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, na ktorú budú 

realizované prípojné body pre počítačovú sieť (LAN), EZS, komunikačný hláskový 

systém, EPS, miestny rozhlas a telefónny rozvod. Štruktúrovaná kabeláž bude 

zabezpečená prepäťovými ochranami.  

Rozpočtová časť - 138 hod. 

- aktualizácia výkazu výmer v rozsahu zmien podľa jednotlivých profesií a častí PD  

- kompletná aktualizácia všetkých rozpočtov na cenovú úroveň 2012 

Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia – 80 hod. 

– prerokovanie aktualizovanej projektovej dokumentácie s príslušnými štátnymi a 

verejnoprávnymi orgánmi a organizáciami, zabezpečenie vydania ich kladného stanoviska za 

účelom vydania stavebného povolenia. 

 

Rekapitulácia : 

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  –    940 hodín 

- inžinierska činnosť pre stavebné povolenie  -       80 hodín 

- realizačná projektová dokumentácia  – 1 412 hodín  

 

3. Výpočet ceny aktualizácie : 

 

Výpočet ceny aktualizácie projektu na základe priemernej hodinovej  sadzby 19,235 €/hod. a 

kalkulovaného počtu hodín: 

 

Projekt pre stavebné povolenie :    počet hodín   940 x 19,235 €/hod = 18 080,90 EUR 

Inžinierska činnosť pre SP :            počet hodín     80 x 19,235 €/hod =   1 538,80 EUR 

Realizačný projekt :                       počet hodín 1412 x 19,235 €/hod = 27 159,82 EUR 

Cena spolu bez DPH :                                                                               46 779,52 EUR               

DPH 20% :                                                                                                  9 355,90 EUR 

Cena spolu vrátane DPH :                                                              56 135,42 EUR 


