
Stavba:   Stavebné úpravy ŠATNE - Zlatá Idka 

Objekt:   Menej práce - požiadavka investora

Objednávateľ:   Obec Zlatá Idka

Zhotoviteľ:   SIBS MV s.r.o.

Miesto:  Zlatá Idka

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   -612,429

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   -440,222

13 314231126

Murivo komínov voľne stojacich z tehál pálených plných 

rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MC   m3 -1,215 313,656 -381,092

"Odpočet m zadaného  množstva - požiadavka investora" -

1,215   -1,215

Súčet   -1,215

14 314751115

Puzdro komínového prieduchu z pálených drenážok, 

vnútorného priemeru (D) 150 mm   m -5,000 11,826 -59,130

"Odpočet zadaného  množstva - požiadavka investora" -

5,000   -5,000

Súčet   -5,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   -142,955

34 962032631

Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek 

maltu,  -1,63300t   m3 -1,215 33,678 -40,919

"Odpočet m zadaného  množstva - požiadavka investora" -

1,215   -1,215

Súčet   -1,215

36 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t -2,469 13,082 -32,299

"Odpočet hmotnosti sute"  -(1,215*1,633)   -1,984

"Odpočet sute krytiny" -(64,640*0,0075)   -0,485

Súčet   -2,469

37 979081122 Poplatok za uloženie sute na komunálnu skládku (ostatné)   t -2,469 18,000 -44,442

"Množstvo ako odvoz sutiny" -2,469   -2,469

Súčet   -2,469

38 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m   t -2,469 10,245 -25,295

"Mnošstvo ako odvoz sutiny" -2,469   -2,469

Súčet   -2,469

99 Presun hmôt HSV   -29,252

39 998011001

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t -2,118 13,811 -29,252

"Murivo komínov" -2,010   -2,010

"Puzdro komínového prieduchu" -0,090   -0,090

"Oplechovanie parapetov" -0,013   -0,013

"Odstránenie starých náterov" -0,002   -0,002

"Nátery stolárskych výrobkov olejové" -0,003   -0,003

Súčet   -2,118

PSV Práce a dodávky PSV   -347,291
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764 Konštrukcie klampiarske   -200,189

54 764312822

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, 

do 30st.,  -0,00751t   m2 -64,640 1,803 -116,546

57 764410430

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 

plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm   m -7,300 11,458 -83,643

783 Nátery   -147,102

62 783602821

Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov 

opálením s obrúsením, okien, portálov a výkladov   m2 -10,950 5,773 -63,214

63 783612200

Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej 

dvojnásobné 1x s plným tmelením   m2 -10,950 7,661 -83,888

Celkom   -959,720
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