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Celk. cena [EUR]
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 

Obecného úradu, Tomášovce
  A/ Zateplenie obvodových stien

    Práce a dodávky HSV

      Zvislé a kompletné konštrukcie
        Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 

m2 v murive nadzákladného tehlami nad 300 do 450 

mm
        Omytie muriva tlakovou vodou

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
        Oprava vonkajšíchch cementových hladkých 

omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 

10-30%
        Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 

zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 

lešenia akýmkoľvek spôsobom
        Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, 

podkladný náter 700
        Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, 

spevňovač omietok 707
        Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, 

silikátová, roztieraná jemnozrnná
        Príplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú 

prácnosť, v rozsahu nad 26 do 35 %
        Príplatok k cene za viacfarebnú omietku
        Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej 

škrabanej, opravená plocha do 10 %
        Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný 

náter 700
        Príprava vonkajšieho podkladu stien, spevňovač 

omietok 707
        Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, 

roztieraná jemnozrnná
        Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové 

zrná, strednozrnná
        Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST 

biela pod omietky ušlachtilé, pastovité, silikátové 

fasádne a fasádne farby
        Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou 

mriežkou
        Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS 

2800 C, lepený celoplošne bez prikotvenia
        Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS 

2800 C, lepený rámovo s prikotvením
        Doteplenie konštrukcie hr. 200 mm, systém XPS 

2800 C, lepený rámovo s prikotvením
        Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (EPS), 

natĺkacie kotvy
        Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm 

(EPS)
        Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 50 

mm (EPS), natĺkacie kotvy
        Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod 

klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm
      Ostatné konštrukcie a práce-búranie
        Montáž lešenia rámového systémového s 

podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
        Demontáž lešenia rámového systémového s 

podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň 

použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 

do 1,10 m, výšky do 10 m
        Ochranná sieť na boku lešenia zo siete
        Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete
        Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s 

ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m
        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia záchytnej striešky nad 2 m
        Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne 

s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m
        Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien 

a dverí
        Soklový profil LO 203 mm (hliníkový)
        Rohový ochranný profil s integrovanou 

sieťovinou LK plast 100
        Začisťovací okenný profil s tkaninou EKO 

(plastový)
        Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast
        Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších 

brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,04500t
        Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vonkajších nad 2 m2,  -0,08900t
        Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 

vodorovnej,  -0,07300t
        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 
        Príplatok za každých ďalších 3.5 m
        Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m
        Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 

km
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        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
        Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu sutiny
        Prenájom kontajneru 7 m3
        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
      Presun hmôt HSV
        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m
    Práce a dodávky PSV

      Izolácie proti vode a vlhkosti
        Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi za 

studena škár tmelom asfaltovým šxv 20 x 100 mm
        Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
        Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Izolácie tepelné
        Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve
        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
      Zdravotech. vnútorná kanalizácia
        Prečistenie lapačov strešných splavenín
        Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
        Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad 

vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m
      Konštrukcie klampiarske
        Krytina, tabuľa tvrdá FOP/PLX- plastizol, do 30°
        Demontáž krytiny hladkej strešnej 

železobetónových dosiek,  -0,00742t
        Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových 

so sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t
        Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 

330 mm,  -0,00135t
        Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 

od 330 do 500 mm,  -0,00230t
        Demontáž odpadových rúr kruhových, s 

priemerom 120 mm,  -0,00285t
        Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 2,0 

mm, š. 320mm
        Oplechovanie odkvapov striech, tabuľa tvrdá 

FOP/FA - plastizol, rš 330 mm
        Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z 

plechov, tabuľa tvrdá FOP/FA - plastizol, rš. 600 mm
        Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 87 mm
        Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 120 mm
        Odpadné rúry koleno BK D 87 mm
        Odpadné rúry koleno BK D 120 mm
        Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 87 mm
        Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 120 mm
        Odpadné rúry lapač nečistôt RT s objímkou MRT 

univerzálny
        Odpadové rúry, prechodový kus, s priemerom 150 

mm, oceľové LPL
        mm
        Žľaby, čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm
        Žľaby, suchá spojka polkruhových žľabov s 

tesnením RSK veľkosť 150 mm
        Žľaby, kotlík SOK k polkruhovým žľabom 

veľkosť 150 mm
        Žľaby, filtračná vložka kotlíka RSIL veľkosť 150 

mm
        Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
        Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad 

vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m
      Konštrukcie doplnkové kovové
        Demontáž ostatných doplnkov stavieb s 

hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 

kg,  -0,00100t
      Montáž vzduchotechnických zariadení
        Demontáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť: 

500
      Dokončovacie práce - nátery
        Odstránenie starých náterov z kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním
        Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 

na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 

70µm
        Odstránenie starých náterov z omietok 

oškrabaním s obrúsením stien
    Hodinové zúčtovacie sadzby
      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie - Pomocné búracie práce



      Stavebno montážne práce náročné ucelené - 

odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 

hodín - Murárske a montážne práce
    Vedľajšie rozpočtové náklady

      Zariadenie staveniska
        Zariadenie staveniska

  B/ Zateplenie strešného plášťa

    Práce a dodávky HSV

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie
        Montáž lešenia rámového systémového s 

podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
        Demontáž lešenia rámového systémového s 

podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň 

použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 

do 1,10 m, výšky do 10 m
        Ochranná sieť na boku lešenia zo siete
        Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete
        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 
        Príplatok za každých ďalších 3.5 m
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 

km
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
        Nakladanie alebo prekladanie sutiny
        Prenájom kontajneru 7 m3
        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
    Práce a dodávky PSV

      Izolácie striech
        Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 
        Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
        Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad 

vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Izolácie tepelné
        Montáž tepelnej izolácie stropov rovných 

minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím 
        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
      Konštrukcie - drevostavby
        Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, 

konštrukcia viditeľná, doska biela, dvojitá nosná 

konštrukcia
        Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky do 7 m
        Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií 

po stavenisku do 1 km
      Konštrukcie stolárske
        Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 

1,5 m2,  -0,02400t
        Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt
        Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
        Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad 

najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Dokončovacie práce - nátery
        Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia QB
        Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x
    Hodinové zúčtovacie sadzby
      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy
  C/ Výmena výplňových konštrukcií

    Práce a dodávky HSV

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
        Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 

predmetov a konštrukcií
        Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo 

okien, dverí,podláh, obkladov atď.
        Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých
        Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného 

alebo dverného štuková
        Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný 

náter 700
        Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na 

hrany stien (meria sa v m dľ.)
        Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou 

mriežkou
        Opravná a vyrovnávacia hmota, vo vonkajších aj 

vnútorných priestoroch, hr. 5 mm
        Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt, š. nad 200 mm
      Ostatné konštrukcie a práce-búranie
        Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia 

silikónovým tmelom do pl 1,5 cm2
        Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m



        Profil začisťovací okenný s tkaninou 6 mm pre 

interiér
        Dodanie a osadenie klátika vnútorného v stene do 

70x70x50 mm
        Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 

hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -

0,05700t
        Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 

plochy do 1, 5 m2, -0,01200t
        Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 

plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t
        Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy do 2 m2, -0,02400t
        Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t
        Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

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

alebo zdvojených, plochy nad 4 m2,  -0,04700t
        Vybúranie drevených dverových zárubní plochy 

do 2 m2,  -0,08800t
        Vybúranie drevených dverových zárubní plochy 

nad 2 m2,  -0,06700t
        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 
        Príplatok za každých ďalších 3.5 m
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 

km
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
        Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu sutiny
        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
      Presun hmôt HSV
        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m
    Práce a dodávky PSV

      Konštrukcie stolárske
        Demontáž parapetných dosiek drevených   -
        Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú 

výstavbu, za 1 bm montáže   
        Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
        Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad 

najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Konštrukcie doplnkové kovové
        Montáž dverí z AL-profilov
        Montáž mreží pevných skrutkovaním
        Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
        Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 

najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m
      Dokončovacie práce - maľby
        Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných 

zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m
        Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

podkladov výšky do 3, 80 m
        Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 

miestnostiach alebo na schodisku   
        Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 

tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky 

do 3, 80 m
      Dokončovacie práce - čalúnnicke
        Demontáž a montáž vertikálnych textilných 

    Hodinové zúčtovacie sadzby
      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej 

ako 8 hodín
  D/ Zateplenie stropu nad nevykurov. suterénom

    Práce a dodávky HSV

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
        Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 

železobetónových rovných tvárnicových a klenieb,  

opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých
        Príprava vnútorného podkladu stropov, podkladný 

náter 700
        Príprava vnútorného podkladu stropov, spevňovač 

omietok 707
        Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, 

silikátová, roztieraná jemnozrnná
        Príplatok k cene za viacfarebnú omietku
        Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou 

mriežkou
        Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 100 

mm (kamenná vlna), natĺkacie kotvy
      Ostatné konštrukcie a práce-búranie
        Montáž lešenia rámového systémového s 

podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
        Demontáž lešenia rámového systémového s 

podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m



        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň 

použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 

do 1,10 m, výšky do 10 m
        Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t
        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 
        Príplatok za každých ďalších 3.5 m
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 

km
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
        Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu sutiny
        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
      Presun hmôt HSV
        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m
    Hodinové zúčtovacie sadzby
      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie - Pomocné búracie práce
      Stavebno montážne práce náročné ucelené - 

odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 

hodín - Murárske a montážne práce
  E/ Zvislá zdvíhacia plošina pre občanov ZŤP

    Práce a dodávky HSV

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
        Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného 

alebo dverného hladká
      Ostatné konštrukcie a práce-búranie
        Prikresanie rovných ostení bez odstupu po 

hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom,  -
        Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 

hr.do 600 mm,  -1,87500t
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 

km
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
        Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu sutiny
        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 

bez zhutnenia
        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
      Presun hmôt HSV
        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m
    Hodinové zúčtovacie sadzby
      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej 

ako 8 hodín
    Práce a dodávky M

      Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh
        Zdvíhacia plošina pre osoby na indvalidnom 

vozíku nosnosť 350 kg, zdvih do 2 m, vrátane inštal. 

šachty a všetkých doplnkov
        Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy
  F/ Kotolňa

    Práce a dodávky PSV

      Zdravotechnika - strojné vybavenie
        Montáž úpavovne  typ 01

      Ústredné kúrenie, kotolne
        Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo 

plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW,  -0,30625t
        Montáž kotla oceľ. násten. na plyn  

kondenzačného vyhotovenie turbo do 50 kW
        Hadica napúšťacia gumená
        Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie 

samospádom o v. pl.kotla do 5 m2
        Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných 

hmôt kotolní vodorovne do 6 m
        m
        Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Ústredné kúrenie, strojovne
        Dodávka materiálu
        Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 

100,  -0,07742t
        Montáž rozdeľovača a zberača združeného 

prietok Q 5 m3/h (modul 80)
        Expanzomat - s membránou, bez poistného 

ventilu, tlak 6 barov, objem 120 l



        Demontáž čerpadla obehového špirálového (do 

potrubia) DN 40,  -0,02100t
        Montáž čerpadla (do potrubia) obehového 

špirálového DN 25
        Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných 

hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 

m
        Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 

m
        Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Ústredné kúrenie, armatúry.
        Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami 

do DN 50,  -0,01400t
        Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2
        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4
        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1
        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4
        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4
        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2
        Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1
        Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4
        Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II
        Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 

m
        Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Konštrukcie doplnkové kovové
        Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg vrátane 
        Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
        Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 

najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m
    Ostatné
      Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín
      Stavebno montážne práce náročné ucelené - 

odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 
  G/ Vnútorné rozvody ÚK

    Práce a dodávky PSV

      Izolácie tepelné
        Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 

38
        Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 

38
        Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-

70
        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
      Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
        Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových 

nad 32 do DN 50,  -0,00500t
        Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 20
        Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 25
        Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 32
        Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 40
        Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných nízkotlakových DN 50
        Potrubie plasthliníkové  16x2 mm z rúrok v 

kotúčoch v chráničke 
        Potrubie plasthliníkové 20x2 mm z rúrok v 

kotúčoch
        Potrubie plasthliníkové  26x3 mm z rúrok v 

kotúčoch
        Potrubie plasthliníkové  32x3 mm z rúrok v 

kotúčoch
        Potrubie plasthliníkové 40,0x3,5 mm 
        Potrubie plasthliníkové  50,0x4,0 mm 
        Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
        Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie 

objímky dvojitej do DN 50
        Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm
        Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 

mm
        Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 

rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 

6 m
        Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým 

závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/4
        Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
        Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
      Ústredné kúrenie, armatúry.
        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2

      Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
        Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 

termostatickým ovládaním
        Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 

termostatickým ovládaním



        Demontáž vykurovacích telies oceľových 

článkových,  -0,01000t
        Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies  s 

príplatkom 8 %
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
        Montáž vykurovacieho telesa 

panelovéhotrojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-

1800 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
        Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška 

telesa vodou  jednoradového
        Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška 

telesa vodou  dvojradového
        Napustenie vody do vykurovacieho systému 

vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies
        Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 

vykurovacích telies
        Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných 

hmôt vykurovacích telies do 12m
        Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch 

výšky do 6 m
        Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m
      Konštrukcie doplnkové kovové
        Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
      Dokončovacie práce - nátery
        Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm 

farby bielej dvojnás. so základným náterom
        Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do 

DN 100 mm farby bielej dvojnásobné so základným 

náterom
    Ostatné
      Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín
      Stavebno montážne práce náročné ucelené - 

odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 
  H/ Bleskozvod

    Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

      Úložný materiál - Príchytky ( hmoždinky ) - 

Polyamydové
        Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu 

HM 12
        Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z 

tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu 

HM 8
    M

      Elektromontážne práce
        Dodávka materiálu
        Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 

mm2
        Uzemňovacie vedenie v zemi včít. 

svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2
        Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, 

A1 D 10 mm Cu D 8 mm
        Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)
        Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, 

SZ, SR 01, 02)
        Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 

pripoj.vedenie do 2 m
        Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. 

pásika včít. ich pripojenia, bez náteru
        Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny
        Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej 

hmot
        Označenie zvodov tabuľkami smaltované, z 

umelej hmot
        Osadeie montáž. dielu- zberača
        Doprava do 3,5t
        Demontážne práce
        Murárske výpomoci 5%
        Likvidácia odpadu s dokladovaním
        Podružný materiál 3%
        Podiel pridružených výkonov 3%

      Zemné práce pri extr.mont.prácach
        Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter 

včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)



        Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 4
        Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy, šírka 33 cm
        Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4
        Uloženie platne KPL

      Revízie
        Revízie
        Vytýčenie inžinierskych sietí

        Hodinové zúčtovacie sadzby
          Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy
  I/ Inštalácia

    Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

      Úložný materiál - Príchytky ( hmoždinky ) - 

Polyamydové
        Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do 

tehlového muriva
      Oceľové konštrukcie - Požiaru odolné izol. dosky 

- Do kábl. roštov
        Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych 

vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm
    Práce a dodávky PSV

      Silnoprúd
        Zapojenie svietidlá IP44, 2 x svetelný zdroj, 

stropného - nástenného interierového so žiarovkou
        Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného 

LED
        Zapojenie svietidla IP20, 2x svetelný zdroj, 

zabudovatelné s lineárnou žiarovkou
        Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, 

zabudovatelné s lineárnou žiarovkou
        Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, 

s lineárnou žiarovkou - núdzový režim
    M

      Elektromontážne práce
        Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 

omietkou, typ 23 - 23 
        Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1523-23, 

uložená pevne 
        Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez 
        Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 

125) štvorcová
        Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s 

vysekaním,zamurovaním a začistením
        Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a 

začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm 
        Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením
        Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a 

začistenie otvor pre vývodkovú skriňu veľkú 
        Otvor pre krabicu veľkú s vysekaním a začistením
        Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2
        Ukončenie vodičov v krabici. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 6 mm2
        Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia koef. 0,4
        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo 

vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1
        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo 

vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5
        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo 

vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6
        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo 

vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7
        Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre 

zapustenú montáž vrátane tlejivky
        Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 

V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. 
        Zásuvková rozvodnica zapojenie
        Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter 

včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)
        Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, 

A1 D 10 mm Cu D 8 mm
        Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, 

SZ, SR 01, 02)
        Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez 

vodiča a prípoj. vodiča)
        Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej 

hmot
        Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené H07V-U medený harmonizovaný
        Dátový kábel STP CAT6 uložený pevne
        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 

N2XH 0,6/1,0 kV  3x1,5
        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 

N2XH-O 0,6/1,0 kV  3x1,5
        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 

N2XH 0,6/1,0 kV  3x2,5
        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 

N2XH 0,6/1,0 kV  5x2,5
        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 

N2XH 0,6/1,0 kV  5x6
        Zásuvka domová vstavaná dátová, TV

    Vedľajšie rozpočtové náklady

      Inžinierska činnosť
        Revízie
        Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia



        Doprava do 3,5t
        Demontážne práce
        Likvidácia odpadu s dokladovaním
        Podružný materiál 6%
        Podiel pridružených výkonov 6%

        Hodinové zúčtovacie sadzby
          Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy
  J/ Prípojka NN

    M

      Elektromontážne práce
        Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s 

vysekaním,zamurovaním a začistením
        Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2
        Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2
        Kompletáž rozvádzača RE vč. zapojenia koef. 0,4
        Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2
        Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2
        Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter 

včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)
        Uzemňovacie vedenie v zemi včít. 

svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2
        Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 

pripoj.vedenie do 2 m
        Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. 

pásika včít. ich pripojenia, bez náteru
        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 

N2XH 5x16
        Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 

0,6/1 kV 4x50
        Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti 

norme)
        Demontážne práce

    Vedľajšie rozpočtové náklady

      Inžinierska činnosť
        Východiskové revízie
        Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
        Vytýčenie inžinierskych sietí
        Geodetické zameranie skutkového stavu 

zariadenia po preložení
        Doprava do 3,5t
        Podružný materiál 6%
        Podiel pridružených výkonov 6%

        Hodinové zúčtovacie sadzby
          Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy
  K/ Vzduchotechnika

    Práce a dodávky PSV

      Izolácie tepelné
        Izolácia tepelná -  pripevnenými Al páskou
        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
      VZDUCHOTECHNIKA
        Skriňová vetracia jednotka
        Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm
        Montáž spiro potrubia DN 125-140
        Montáž spiro potrubia DN 160-180
        Montáž spiro potrubia DN 200-225
        Montáž spiro potrubia DN 250-280
        Montáž spiro potrubia DN 315-355
        Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 

1000 mm do obvodu 1800 mm
        Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 

1000 mm do obvodu 2240 mm
        Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 

1000 mm do obvodu 3200 mm
        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 

obvodu 1800 mm
        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 

obvodu 1800 mm
        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 

obvodu 2240 mm
        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 

obvodu 3200 mm
        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150
        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450
        Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150
        Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie 

DN 150-200
        Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie 

DN 225-315
        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150
        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250
        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250



        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450
        Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie 

priemeru 400-500 mm 
        Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.220-

0.250 m2
        Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200
        Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315
        Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné 

potrubie prierezu 0.220-0.400 m2
        Montáž výustky na kruhové potrubie prierezu 

0.012-0.030 m2
        Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-

0.400 m2
        Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 

125 mm 
        Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej 

jednofázové napájanie (max. 4 vnút. jednotky)
        Montáž dvojice medeného potrubia 

predizolovaného 10-16 (3/8"x5/8")
        Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 

zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m
        Príplatok za presun VZT NA STRECHU na 

    Ostatné
      Skúšobná prevádzka 
      Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) 

v rozsahu viac ako 8 hodín
      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy


