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P.č
Kód položky Popis MJ

Množstvo
celkom

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v
stenách hr. 100 mm

Vodorovné konštrukcie

Debnenie stropu, zabudované

Betonáž kanalizačného poklopu tr.C 16/20

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 612421661 Vnútomá omietka vápennocementová stien m2 31,440

5 631312611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm m3 1,701

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
6 631319171 obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm m3 1,701

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov
7 631362021 zo zváraných sietí z drôtov typu KARl t 0,090

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do
8 962031132 150 mm, -O,19600t m2 7,650

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4

9 965042141 m2 -2,20000t m3 1,701

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových
10 965081812 alebo keram. dfžky ,hr.nad 10 mm, -0,065001 m2 17,010

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2
11 968061125 m2 ks 1,000

12 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní, -O,08200t m2 2,000

Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu
13 976085311 alebo mreže, -O,04400t ks 1,000

Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo
14 978011191 vápennocementových v rozsahu do 100 %, -O,05000t m2 27,054

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2
15 978059511 m2, -O,06800t m2 27,054

16 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,748

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
17 979081121 km t 477,652

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
18 979082111 m t 9,748

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
19 979082121 každých ďalších 5 m t 19,496

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu
20 979087212 sutiny t 9,748

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (1701 ),
21 979089012 ostatné t 9,748

99 Presun hmôt HSV

PSV Práce a dodávky PSV

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane
vonkajších plášťov výšky do 25 m

711 Izolácie proti vode a vlhkosti
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P.Č
Kód položky Popis MJ

Množstvo
celkom

1 2 3 4 5

Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia
23 711211501 dvojnásobná, vodorová m2 17,010

24 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 2,063

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

Vnútorná kanalizácia Dodávaka mat.

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

Vnútorný vodovod-dodávka materiálu

Zdravotechnika - zariad. predmety

Dodávka sanity

Montážne práce kanalizácia,voda,sanita

767 Konštrukcie doplnkové kovové

29 767135222 Dodávka + montáž sanitárnych stienok vrátane kotvenia m2 4,500

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
30 998767201 objektoch výšky do 6 m % 8,802

771 Podlahy z dlaždíc

32 771575212

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu,
protisklz .. alebo reliefovaných bez povrchovej úpravy alebo
glaz.

šperovente vrátane špárovacej hmoty31 7715752118

rchom

m2 17,010

m2 17,010

m2 17,861
% 7,402

33 5976448000 Dlaždice keramické s protišmykovým pov

34 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v obje

781 Dokončovacie práce a obklady

Montáž obklad ov stien z obkladačiek hutn
35 781445062 do tmelu, vrátanie škárovania

36 5976560400 Obkladačky keramické glazované

Presun hmôt pre obklady keramické v obj
37 998781201 m

784 Dokončovacie práce - maľby

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnnýc
38 784410100 do 3, 80 m

Maľby vápenné základné dvojnásobné, ru
39 784422271 jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontäže

Ľ2J21-M IElektroinštalácia
Celkom

ktoch výšky do 6m

m2 29,070

m2 30,524

ých, keramických

ektoch výšky do 6
% 13,703

h podkladov výšky

čne nanášané na
m2 69,030

m2 69,030

_____ ~ 1,000[
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