
Stavba:   Prístupové chodníky k hlavným vchodom do ZŠ Hradná

Objekt:   Chodníky od poarkoviska po schodiská pred vstupom I. a II.

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 113107222.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr. 100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 257,100

2 113107231.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, 

hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 257,100

3 113107241.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 257,100

4 113206111.S

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 

alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 220,900

5 122201101.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 32,340

6 122201109.S

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 10,780

7 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 32,340

8 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 97,020

9 171201101.S

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 

vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   m3 32,340

Uloženie prebytočného výkopku na pozemkoch objednávateľa bez 

poplatku za jeho uloženie na skládke.   

10 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 379,130

2 Zakladanie   

11 289971211.S

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon 

do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 379,130

12 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2   m2 386,713

5 Komunikácie   

13 564730211.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 

mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm   m2 326,080

14 564752111.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 

mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm   m2 361,780

15 567114211.S

Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 

mm   m2 35,700

16 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. 30 mm   m2 361,780

17 592460009600.S Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná   m2 369,016

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

18 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 

do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 122,700

19 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 123,927

20 917762112.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka 

z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 12,000

21 592170002400.S Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm   ks 12,000

ZADANIE

Objednávateľ:   Základná škola s materskou školou Hradná 342, Lipt. Hrádok.

Zhotoviteľ:   BUDE URČENÝ VÝBEROVÍM KONANÍM

Miesto:  Hradná 342

Spracoval:   Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Dátum:   3. 6. 2021



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

22 918101112.S

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 

kociek z betónu prostého tr. C 16/20   m3 6,242

23 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm   m 12,000

24 919735122.S

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm   m 12,000

25 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 175,492

26 979081121.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 2 105,904

27 979082111.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m   t 175,492

28 979082121.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m   t 175,492

29 979089014

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 150,297

30 979089212.S

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 25,196

99 Presun hmôt HSV   

31 998223011.S

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 

(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 319,228

Celkom   


