
Stavba:   Prestavba verejného priestranstva pri KD

Objekt:   

Objednávateľ:   Obec Stará Bašta

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum:   1. 4. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

### 113307131.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 53,550

### 113307141.S

Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,03800t   m2 53,550

## 122201101.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 21,217

## 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 21,217

### 133211105.S

Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 3 nesúdržných - ručným 

náradím plocha výkopu do 20 m2   m3 4,500

### 133211109.S

Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo 

pneumatickým náradím v horninách tr. 3   m3 4,500

## 162201101.S Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   m3 25,717

## 162501112.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 25,717

## 167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 25,717

## 171201101.S

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 

vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   m3 25,717

### 183901114.S

Príprava nádob pre vysadzovanie rastlín pri výške nádoby do 

700 mm a ploche nádoby nad 1, 00 do 2,00 m2   ks 3,000

##

553560003600.

S.1

Kvetináčl, štvorcový pôdorys, drevená kostra opláštená 

drevenými lamelami z dreva, výšky do 700  mm   ks 3,000

##

026550000200.

S.1 Rastlina - trvalka podľa vlastného výberu   ks 15,000

### 184102110.S Výsadba - trvalky v rovine alebo na svahu do 1:5   ks 15,000

2 Zakladanie   

## 215901101.S

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 

hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   m2 117,000

### 271571111.S Vankúše zhutnené pod pätky zo štrkopiesku   m3 0,720

### 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele 10505   t 0,112

### 275321311.S

Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 

16/20   m3 3,780

5 Komunikácie   

## 564251111.S

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 117,000

## 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 

hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 

z kameniva hr. 40 mm   m2 117,000

##

592460003600.

S Dlažba betónová, rozmer 210x140x60 mm, prírodná   m2 117,000

##

583410001200.

S Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm   t 4,670
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6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

### 612465111

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový 

Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie   m2 68,250

### 612465135

Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, 

strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka 

(GrobPutz 4), hr. 10 mm   m2 68,250

### 612465182

Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, 

ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm   m2 27,300

### 642944121.S

Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 

do 2,5 m2   ks 5,000

## 553310008300 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x160 mm L   ks 4,000

## 553310008400 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x160 mm P   ks 1,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

### 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 

do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 72,900

##

592170001800.

S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 73,629

##

589310003300.

S

Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 1,0-Dmax 16 - 

S1 z cementu portlandského   m3 6,627

### 965081812

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových 

alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t   m2 10,800

### 968061116.S

Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 

0,012t   m 10,400

### 978011191

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t   m2 9,830

### 978013191

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t   m2 68,250

### 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 18,541

### 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km   t 42,252

99 Presun hmôt HSV   

### 998223011.S

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 

(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 102,296

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

### 711113203.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej 

ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm   m2 9,830

## 245610003300

Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze 

modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 

kg/m2, 10 kg   kg 26,639

### 998711102.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   t 0,029

713 Izolácie tepelné   

### 713161550

Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých 

medzi  krokvy, prichytená latami   m2 19,360

##

631640001300.

S

Pás tepelnoizolačný zo sklenej vlny vhodný pre šikmé 

strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy, 160x1200x8400 

mm   m2 19,360

### 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 50,000

## 283310004600

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 16x20 mm (d potrubia x 

hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 20,400

Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov 

teplej vody a vykurovania.  Súčiniteľ' tepelnej vodivosti  

?40°C=0.040W/m.K. Reakcia na oheň E.   
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## 283310004700

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x20 mm (d potrubia x 

hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX   m 30,600

Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov 

teplej vody a vykurovania.  Súčiniteľ' tepelnej vodivosti  

?40°C=0.040W/m.K. Reakcia na oheň E.   

### 998713102

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 

do 12 m   t 0,204

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

### 722171130.S Potrubie plasthliníkové D 16 mm   m 20,000

### 722171132.S Potrubie plasthliníkové D 20 mm   m 30,000

### 722190401.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15   ks 8,000

### 998722102.S

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   t 0,013

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   

### 725119308.S

Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým 

odpadom   ks 2,000

## 642340000700

Kombinované WC keramické REKORD s hlbokým 

splachovaním, rozmer 360x625 mm, 3/6 l, odpad zvislý, 

KOLO   ks 2,000

dĺžka len 62,5 cm, skladajúce sa z: WC misa K93205 + nádrž 

keramická K94004, s dvojitým splachovaním 3/6 l   

##

554330000300.

S Záchodové sedadlo plastové s poklopom   ks 2,000

### 725129201.S Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže   ks 2,000

##

642510000100.

S Pisoár keramický   ks 2,000

### 725219401.S

Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez 

výtokovej armatúry   ks 2,000

##

642110004300.

S Umývadlo keramické bežný typ   ks 2,000

### 725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2   ks 2,000

##

551410000500.

S Ventil rohový RDL 80 1/2"   ks 2,000

### 725829201.S

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej 

alebo klasickej s mechanickým ovládaním   ks 2,000

##

551450000200.

S Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm   ks 2,000

### 725869302.S

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

umývadlovej do D 50 (podomietková)   ks 2,000

##

551620005600.

S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50   ks 2,000

### 725869371.S

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

pisoárovej do D 50   ks 2,000

##

551620011000.

S Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50   ks 2,000

### 998725102.S

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m   t 0,115

762 Konštrukcie tesárske   

### 762332110.S

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy do 120 cm2   m 98,600

##

605120008000.

S.1

Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 

4000-6500 mm, hr. 150 mm, š. 150 mm   m3 1,221

### 762332130.S

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 224 - 288 cm2   m 66,600

##

605120007100.

S.1

Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 

4000-6500 mm, hr. 75 mm, š. 150 mm   m3 1,649

### 762341201.S Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°   m 302,800
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##

605430000100.

S

Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 

30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm   m3 0,500

### 762341251.S Montáž kontralát pre sklon do 22°   m 102,000

##

605430000300.

S.1

Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 

50 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm   m3 0,280

### 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 

svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty   m3 3,650

### 762421220.S

Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov 

doskami na zraz   m2 86,720

## 605460002500

Dosky hobľované zo smreku 170x19 mm, sušené 14±2%, 

triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí   m2 90,189

### 998762102.S

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m   t 2,850

764 Konštrukcie klampiarske   

### 764171107 Krytina LINDAB Mega sklon strechy do 30°   m2 86,720

### 764171231 Krytina LINDAB - záveterná lišta, sklon strechy do 30°   m 9,500

### 764171247 Krytina LINDAB - pultové lemovanie, sklon strechy do 30°   m 23,900

### 764171257

Krytina LINDAB - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, 

sklon strechy do 30°   m 7,600

### 764751112 Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite   m 11,980

### 764751132 Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite   ks 10,000

### 764751142 Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite   ks 5,000

### 764761122

Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, 

hákov, rohov, kútov Lindab   m 31,550

### 764761232

Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab 

Rainline Elite   ks 5,000

### 998764102

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m   t 0,524

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   

### 765390100 Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu   m2 86,720

## 283230004400

Podstrešná PE fólia JUTAFOL D 110 STANDARD, šxl 

1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2, nekontaktná 

paropriepustná, pre šikmé strechy   m2 89,062

Podstrešná poistná difúzna fólia Jutafol D 110 pre vetrané strechy. 

Poistná fólia Jutafol D110 je nekontaktné paropriepustná podstrešná 

fólia určená pre vetrané šikmé strešné systémy. Podstrešnej fólie 

Jutafol D 110 sa skladá z polyetylénovej fólie, ktorá je spevnená 

perlinkovou mriežkou. Mikroperforácia zaisťuje paropriepustnosť.   

### 998765102

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

m   t 0,011

766 Konštrukcie stolárske   

### 766621081.S Montáž okna plastového na PUR penu   m 3,800

##

611410001300.

S.1

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 850x1300 mm, 

izolačné dvojsklo, 6 komorový profil   ks 1,000

### 766662112.S

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 5,000

## 549150000600

Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, 

povrch nerez brúsený, SAPELI   ks 5,000

##

611610000800.

S

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 

papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 

plné   ks 5,000

### 998766102.S

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m   t 0,180

771 Podlahy z dlaždíc   

### 771578045

Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla 

veľ. 300 x 300 mm   m2 9,830



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

## 597740001910

Dlaždice keramické TAURUS COLOR, lxvxhr 298x298x9 

mm, RAKO   m2 10,027

##

585820000300.

S Stavebné lepidlo, trieda C1   kg 30,080

## 585860000100

Škárovacia hmota GF BIO 120 silver grey, flexibilná rýchlo 

tvrdnúca, vysoko hydrofóbna, s biocídmi, 5 kg   kg 8,021

Množstvo na palete 360 kg, orientačná spotreba 0,3 - 0,8 kg/m2.   

### 998771102

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   t 0,261

781 Obklady   

### 781445020

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 

tmelu veľ. 300x300 mm   m2 40,950

## 597740001910

Dlaždice keramické TAURUS COLOR, lxvxhr 298x298x9 

mm, svetlo sivá, RAKO   m2 41,769

##

585820000300.

S Stavebné lepidlo, trieda C1   kg 125,307

## 585860000100

Škárovacia hmota GF BIO 120 silver grey, flexibilná rýchlo 

tvrdnúca, vysoko hydrofóbna, s biocídmi, 5 kg   kg 33,415

Množstvo na palete 360 kg, orientačná spotreba 0,3 - 0,8 kg/m2.   

### 998781102

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   t 1,098

783 Nátery   

### 783726000

Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 

napustením   m2 86,720

### 783726200

Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 

schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním   m2 86,720

### 783782404

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 

drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná   m2 84,231

784 Maľby   

### 784452271

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 

výšky do 3,80 m   m2 27,300

### 784452371

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 

nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad 

výšky do 3,80 m   m2 27,300

Celkom   


