
Stavba:   MČ Dargovských hrdinov Košice

Objekt:   Oprava schodiska  Jaltská ul.

Objednávateľ:   Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

Komunikácie   

1 Štrkopiesok 0-63 b   t 3,200

2

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po 

zhutnení hr. 100 mm   m2 14,400

3 Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm   m2 14,400

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

4

Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, 

vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep 

vyspravka J, hr. 10 mm   m2 3,400

5

Náter betónu epoxidový disperzný 1x impregnačný náter - 

Mapei Antipluviol   m2 14,400

6

Položenie vyrovnávacieho poteru muriva MC 15 

zhotovený v páse hr. nad 40 do 50 mm (podkladný)   m2 10,200

7

Poter betonový z cementu portlandského s pripojeným 

poterom C 16/20   m3 1,200

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

8

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou 

oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka   m 32,000

9 Obrubník betónový ABO 4-5   ks 64,000

10

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 100 do 150 mm   m 15,000

11

Búranie konštrukcií murovaných z kameňa, tehál, dlažieb 

z kameňa, alebo betónu a asfaltobetónu   m3 4,800

12

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   t 6,850

13

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 

nad 5 km   t 6,850

14

Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 

dopravu sutiny   t 6,850

15

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

ostatné   t 6,850

Presun hmôt HSV   

16

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 19,166

PSV Práce a dodávky PSV   

Dokončovacie práce - nátery   

ROZPOČET  

Miesto:  



17

Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 

ľahkých CC dvojnásobné - 70µm   m2 8,000

18

Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 

ľahkých CC základné - 35µm   m2 8,000

19

Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie 

kovových konštrukcií   m2 8,000

M Práce a dodávky M   

Povrch. úprava strojov a zariadení   

20 Čistenie oceľovou kefou pred povrchovou úpravou   m2 8,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

21

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr 1), v rozsahu viac ako 8 hodin, 

riadenie dopravy   

ho

d 48,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   

VRN06 Zariadenie staveniska   

22

Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a 

spevnené plochy   

sub

. 1,000

23

Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka 

elektrického prúdu   eur 1,000

Celkom bez DPH


