
Stavba:   Parkovisko na ulici Obrancov mieru
Objekt:   

Objednávateľ:   Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Zhotoviteľ:   Spracoval:   Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Dátum:   08.08.2016

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 2,000

2 162301500
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 2,000

3 162301509
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,vyklčovaných 
krovín po spevnenej ceste   m2 24,000

4 112101112
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa 
nad 200 do 300 mm   ks 5,000

5 112201112
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 
do 300 mm   ks 5,000

6 174201201 Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm   ks 5,000

7 162401401
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 
mm do 2000 m   ks 5,000

8 162401421
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov 
stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste   ks 65,000

9 979089112 Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné t 1,500

10 113106241
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi
asfaltovou alebo cementovou maltou,  -0,40800t   m2 20,000

11 113107132
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 120,000

12 113107142
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 8,000

13 113202111
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 63,000

14 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 16,000

15 113307121
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 20,000

16 113307122
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 8,000

17 113307123
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -0,40000t   m2 120,000

18 121101112
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 124,000

19 122202202
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 
nad 100 do 1000 m3   m3 160,000

- vrátane výkopu pre drenážne rebrá   

20 122202209
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za 
lepivosť horniny 3   m3 160,000

21 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 0,392

22 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 0,392

23 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 199,992
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24 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 2 399,904

25 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 199,992

26 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 341,186

27 181301102
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 
mm   m2 41,000

28 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu   m2 41,000

29 0057211100 Tráva - Trávové semeno   kg 1,333

30 184201111
Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo 
na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m   ks 4,000

31 026620000P Acer platanoides ´Globosum, listnatý strom   ks 4,000

32 181101102 Úprava pláne  v hornine 1-4 so zhutnením   m2 750,000

2 Zakladanie   

33 211971121
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 
rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m   m2 190,000

34 289971212
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 
sklone do 1 : 5   m2 750,000

35 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2   m2 977,976

36 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   m3 0,392

5 Komunikácie   

37 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 750,000

38 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 750,000

39 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2 8,000

40 577144211
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm   m2 8,000

41 596911112
Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm   m2 29,000

42 592290195P Zámková dlažba 6 cm, červená   m2 29,290

43 596911212
Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 4 cm   m2 670,000

44 592290201P Zámková dlažba 8 cm, tmavá   m2 424,200

45 5922902020 Zámková dlažba 8 cm, bledá   m2 252,500

46 59914211P Trvalo pružná zálievka, typ N1   m 40,000

8 Rúrové vedenie   
47 89923211P Výšková úprava šupátok   ks 1,000

48 89933111P Výšková úprava šachty, vrátane výmeny poklopu   ks 2,000

49 5534034170 Poklop na šachtu, D400kN   ks 2,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

50 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stľpik, stľp, konzolu alebo objekt   ks 1,000

51 4044789640
IP12 „Parkovisko“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 
500x700 mm, fólia RA1   ks 1,000

52 404477700P Stĺpik pre zvislé dopravné značenie   ks 1,000

53 915711111
Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar 
šírky 125 mm   m 197,000

54 915719111
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar 
šírky 125 mm   m 197,000

55 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky   m 197,000
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56 91773311P1
Osadenie betón. obrubníka cestného do lôžka, neskosený - 
dodávka+montáž   m 140,000

- vrátane betónového lôžka   

57 91773311P2
Osadenie betón. obrubníka cestného do lôžka, skosený - 
dodávka+montáž   m 61,500

- vrátane betónového lôžka   

58 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 50 do 100 mm   m 42,000

59 919735124
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 150 do 200 mm   m 72,000

60 939326111
Kanalizačný vpust do hĺbky 1,5 m, z betónu želez. tr. C 
10/12,5 - dodávka+montáž   ks 1,000

- vrátane rámu, mreží a napojenia na kanalizáciu   

61 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km   t 84,627

62 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 1 184,778

63 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 83,179

64 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 1,448

99 Presun hmôt HSV   

65 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 
(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 733,885

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

66 76791483P
Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 
1 do 2 m,  -0,00900t   m 86,000

- demontáž oplotenia pre opätovné použitir, vrátane odstránenia 
betónových základov   

67 767920840
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 
6 do 10 m2,  -0,28500t   ks 1,000

68 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 0,432

69 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km   t 6,048

70 767914130
Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 
1,5 do 2,0 m   m 38,000

71 767920040
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných 
na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2   ks 1,000

- opätovná montáž, vrátane osadenia nosných stĺpov   

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   

VRN03 Geodetické práce   

72 000300016
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu   eur 600,000

VRN06 Zariadenie staveniska   
73 00060002P Dočasné dopravné značenie   eur 650,000

- viď. prílohu Dočasné dopravné značenie   

Celkom   
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