
číslo dodatku: IROP-CLLD-P788-D1-512-003-001 
  

                                                           
 
 

DODATOK č. 1  
k ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU  

č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 zo dňa 29.7.2021 
 
je uzavretý pod a § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, (ďalej len „Obchodný zákonník“), v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 292/2014 
Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) 
a pod a § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“) medzi: 
 
Miestnou akčnou skupinou 

názov: MAS „Horný Šariš – Minčol“ 
sídlo: Na rovni 302/12Ľ 065 41 ubotín 
IČO: 42 420 245 
konajúci: Ing. Milan SemančíkĽ štatutárny zástupca MAS 
 
(ďalej ako „MAS“) 

a 
 
Užívateľom 

názov: Obec ubotín 
sídlo: Na rovni 302/12Ľ 065 41 ubotín  
IČO: 00330035 
konajúci: Ing. Jozef Havrila, starosta obce 
 
(ďalej ako „Užívateľ“) 

 
(MAS a Užívate  sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE  

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“)Ľ ktorej 
predmetom bola úprava zmluvných podmienokĽ práv a povinností medzi MAS a Užívate om pri 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany MAS Užívate ovi na realizáciu aktivít 
projektuĽ ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu:    V ubotíne bezpečnejšie 

Kód projektu:    IROP-CLLD-P788-512-003-001 

Miesto realizácie projektu:  Obec ubotín 

Kód Výzvy:    IROP-CLLD-P788-512-003 
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1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v 
rozsahu v zmysle čl. 2 tohto Dodatku. 

1.3 Všetky výrazy s ve kým začiatočným písmenom sa používajú v rovnakom význameĽ ako vyplýva 
z článku 1 ods. 3 VZP.  

2. PREDMET DODATKU 

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí NFP  uzatvorenej medzi MAS a 
Užívate omĽ ktorá sa týmto mení takĽ ako je ďalej uvedené v tomto článku. Zmluvné strany sa 
dohodliĽ že pre lepšiu preh adnosť je v prípadochĽ ak je to vhodnéĽ uvedený text s podčiarknutímĽ 
ktoré nemá osobitný iný význam a v úplnom znení zmluvy sa už nenachádza. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP: 
 

2.2.1 V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A PRÍSPEVOK sa v odseku 3.1 mení výška 
Celkových oprávnených výdavkov (po ukončení procesu Verejného obstarávania) a maximálnej 
výšky príspevku (pri dodržaní výšky percenta maximálnej výšky Príspevku z Celkových 
oprávnených výdavkov)Ľ v dôsledku čoho je nové znenie odseku 3.1 nasledovné: 

3.1  MAS a Užívate  sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 12 597,55 
EUR (slovom: Dvanásťtisícpäťstodeväťdesiatsedem eur päťdesiatpäť centov), 

b) MAS poskytne Užívate ovi Príspevok maximálne do výšky 11 967,68 EUR (slovom: 
Jedenásťtisícdeväťstošesťdesiatsedem eur šesťdesiatosem centov), čo predstavuje 95 % 
z  Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu pod a ods. 3.1 písm. a) 
tohto článku zmluvyĽ 

c) Užívate  vyhlasujeĽ že: 

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), 
čo predstavuje sumu 629,88 EUR (slovom: šesťstodvadsaťdeväť eur 
osemdesiatosem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít 
Projektu pod a ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy a 

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu 
a budú nevyhnutné na dosiahnutie cie a Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí 
Príspevku. 

 
2.2.2 Pôvodné znenie prílohy č. 3 Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novým znením tak, 
ako je priložený k tomuto Dodatku. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. 
 
3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s 

§47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
MAS v Centrálnom registri zmlúv. Ak MAS aj Užívate  sú obaja povinnými osobami pod a 
zákona č.211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce 
zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodliĽ že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí 
MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Užívate a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti 
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a účinnosti pod a tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k 
Zmluve o poskytnutí NFP. 

 
3.3      Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisochĽ pričom po podpise Dodatku dostane Užívate  1 rovnopis 

a 3 rovnopisy dostane MAS. 
 
3.4     Dodatok je neoddelite nou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 
 
3.5     Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 
 
3.6     Zmluvné strany vyhlasujúĽ že si text Dodatku dôsledne prečítaliĽ jeho obsahu a právnym účinkom 

z neho vyplývajúcich porozumeliĽ ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodnéĽ jasnéĽ určité a 
zrozumite néĽ nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
podpisujúce sa osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Aktualizovaná príloha č.3 Podrobný rozpočet Projektu 
 
 

 

Za MAS, v ubotíne Ľ dňa ........................: 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Milan SemančíkĽ štatutárny zástupca MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

 

 

 

Za Užívate a, v ubotíne, dňa .......................: 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Jozef Havrila, starosta obce ubotín 



Príloha č.  ŽoPr - rozpočet projektu

Názov žiadateľa:
Názov projektu:
Prioritná os:
Špecifický cieľ
Oblasť podpory

Spolufinancovanie 
príspevku z celkových 
oprávnených výdavkov (%)

95.00%

Spolufina
ncovanie 
vlastných 
zdrojov  z 
COV (%)

5.00% Platca 
DPH? NIE Výška 

príspevku , .

Výška 
spolufinancovan
ia oprávnených 
výdavkov 
žiadateľom

. Celková finančná 
anagažovanosť žiadateľa , .

Názov výdavku Skupina výdavkov  Merná 
jednotka Počet MJ

Jednotkov
á cena bez 
DPH (EUR)

Cena celkom 
bez DPH (EUR)

Cena celkom 
s DPH (EUR)
POZOR ak je 

dodávateľ 
neplatiteľ DPH

Celkové 
oprávnené 

výdavky (EUR)

Neoprávnené 
výdavky (EUR) Vecný popis výdavku Spôsob stanovenia výšky 

výdavku Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1Ľ2) (8)

Žiadate  ako platite  
DPH 9 = 6 ľ 8                                    
Žiadate  ako 

neplatite  DPH 9 = 7ľ
8          

(10) (11) (12)

Betón základových pätiekĽ prostý tr.C 
20/25

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 2.000 42.420 84.84 101.81 101.81 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Betón C 20/25 cem. portl.,fr. do 
22mm,spr. 60-100mm

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 2.000 89.600 179.20 215.04 215.04 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Základový rošt ZR 2-12 vrátane 
spojovacieho materiálu

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 56.320 112.64 135.17 135.17 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Montáž vodiča zväzkového NFA2X 
2x16 mm2  vrátane rozvinutiaĽ 
nahodeniaĽ napnutia nosného lana a 
vyregulovania

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 35.000 1.110 38.85 46.62 46.62 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Vodič zväzkový NFA2X (AES) 2X16 
mm2 RM č.mater. 0001200105642

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 35.000 0.610 21.35 25.62 25.62 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Záves G ľ Polokotevný záves koncový ľ 
montáž

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 9.730 38.92 46.70 46.70 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Kotevný hák SOT 29
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 5.350 21.40 25.68 25.68 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Upevňovacia páska COT 37 (B 206)
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 4.000 1.410 5.64 6.77 6.77 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Spona pásky COT 36 (S 256)
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 8.000 0.360 2.88 3.46 3.46 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Kotevná svorka SO 157.1
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 3.790 15.16 18.19 18.19 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Dištančná spona SO 79.1
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 6.550 26.20 31.44 31.44 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

5.1.2 Zlepšenie udržate ných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Rozpočet projektu 

Obec ubotín
V ubotíne bezpečnejšie 
Prioritná os 5 ľ Miestny rozvoj vedený komunitou

B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

Hlavná aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel



Prúdový spoj svorkou do 50mm2
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 5.270 10.54 12.65 12.65 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Svorka polo-prepich. izol. SL 9.22
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 7.990 15.98 19.18 19.18 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Prechodka cez stožiar
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 1.920 3.84 4.61 4.61 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Vývodka zaklapovacia na AES 2x16
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 5.730 11.46 13.75 13.75 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Ukončenie celoplastových káblov 
páskou do 3x2Ľ5

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 1.280 5.12 6.14 6.14 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Vŕtanie do oc. st. pre prechodky
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 8.450 16.90 20.28 20.28 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Svietidlo montáž
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 11.350 22.70 27.24 27.24 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Svietidlo Luma 1 60LED 100W
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 425.000 850.00 1Ľ020.00 1Ľ020.00 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Osvet ovací stožiar ľ oce ový do d žky 
12 m

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 53.480 106.96 128.35 128.35 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Stožiar STK 114/60/3P1K14
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 345.600 691.20 829.44 829.44 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Príplatok k osvet ov. stož. oce ový. 
Platí i pre demontáž.

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 83.200 166.40 199.68 199.68 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Výložník oce ový jednoramenný ľ do 
hmotn. 35 kg

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 25.890 51.78 62.14 62.14 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Výložník V1T-OP-30-114
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 97.280 194.56 233.47 233.47 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 19.710 39.42 47.30 47.30 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Svorkovnica SR 721 Al E14
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 20.150 40.30 48.36 48.36 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    



Uzemňovacie vedenie v zemi včít. 
svoriekĽ prepojeniaĽ izolácie spojov 
FeZn D 8 ľ 10 mm

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 8.000 1.080 8.64 10.37 10.37 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Drôt tahaný nepatentovaný z 
neušlachtilých ocelí pozinkovaný 
mäkký ozn. STN 11 343 podla EN 
S195T D 10.00mm

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

kg 4.960 1.090 5.41 6.49 6.49 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Svorka FeZn 
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 6.000 2.050 12.30 14.76 14.76 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

HR-Svorka SP 1
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 0.580 1.16 1.39 1.39 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Uzemňovacia tyč FeZn ZT
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 6.000 12.110 72.66 87.19 87.19 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

HR-Zemniaca tyc ZT 1,5m
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 13.780 55.12 66.14 66.14 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

HR-Svorka SS
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 0.640 2.56 3.07 3.07 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

HR-Svorka SJ 02
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 8.000 1.480 11.84 14.21 14.21 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Silový kábel medený 750 ľ 1000 V 
/mm2/ vo ne uložený CYKYľCYKYm 
750 V 3x1.5

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 20.000 0.560 11.20 13.44 13.44 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Káble silové s medeným jadrom 
CYKY-J 3x1,5

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 20.000 0.440 8.80 10.56 10.56 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Podružný materiál
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

% 2.000 27.130 54.26 65.11 65.11 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Podiel pridružených výkonov
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

% 3.000 34.970 104.91 125.89 125.89 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Odstránenie spevnených plôch 
vrátane podkladu

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 1.000 28.160 28.16 33.79 33.79 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Výkop jamy pre stožiarĽ bet.základĽ 
kotvuĽ príp. iné zar.Ľ(vč.čerp.vody)Ľ 
ručný Ľv zemine tr. 3 ľ 4

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 2.200 48.640 107.01 128.41 128.41 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou 
povrchuĽ zemina triedy 3 ľ 4

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 0.200 10.370 2.07 2.49 2.49 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    



Naloženie zeminyĽ odvoz do 1 km a 
zloženie na skládke a jazda späť

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 2.000 15.360 30.72 36.86 36.86 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3ľ4Ľ 
aby nerovnosti terénu neboli väčšie 
ako 2 cm od vodor.hladiny

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 1.000 1.860 1.86 2.23 2.23 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Spätná úprava spevnených plôch 
(zámk. dlažbaĽ asfaltĽ ABS)

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 1.000 32.000 32.00 38.40 38.40 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Geodetické práce ľ vykonávané pred 
výstavbou vytýčenie existujúcich 
inžinierskych sietíĽ vytýčenie pozície 
stožiarov

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

kpl 1.000 384.000 384.00 460.80 460.80 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Plošina MP 16
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

hod 8.000 18.500 148.00 177.60 177.60 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Revízia
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

hod 4.000 26.880 107.52 129.02 129.02 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Doprava
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ľľľ 1.000 155.000 155.00 186.00 186.00 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Inžinierska činnosť
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ľľľ 1.000 400.000 400.00 480.00 480.00 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Betón základových pätiekĽ prostý tr.C 
20/25

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 2.000 42.420 84.84 101.81 101.81 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Betón C 20/25 cem. portl.,fr. do 
22mm,spr. 60-100mm

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 2.000 89.600 179.20 215.04 215.04 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Základový rošt ZR 2-12 vrátane 
spojovacieho materiálu

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 56.320 112.64 135.17 135.17 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Montáž vodiča zväzkového NFA2X 
2x16 mm2  vrátane rozvinutiaĽ 
nahodeniaĽ napnutia nosného lana a 
vyregulovania

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 42.000 1.110 46.62 55.94 55.94 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Vodič zväzkový NFA2X (AES) 2X16 
mm2 RM č.mater. 0001200105642

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 42.000 0.610 25.62 30.74 30.74 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Záves A ľ Kotevný záves priebežný ľ 
montáž

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 1.000 11.520 11.52 13.82 13.82 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Kotevný hák SOT 29
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 5.350 10.70 12.84 12.84 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    



Upevňovacia páska COT 37 (B 206)
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.500 1.410 3.53 4.23 4.23 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Spona pásky COT 36 (S 256)
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 0.360 0.72 0.86 0.86 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Kotevná svorka SO 157.1
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 3.790 7.58 9.10 9.10 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Záves G ľ Polokotevný záves koncový ľ 
montáž

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 9.730 38.92 46.70 46.70 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Kotevný hák SOT 29
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 5.350 21.40 25.68 25.68 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Upevňovacia páska COT 37 (B 206)
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 4.000 1.410 5.64 6.77 6.77 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Spona pásky COT 36 (S 256)
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 8.000 0.360 2.88 3.46 3.46 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Kotevná svorka SO 157.1
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 3.790 15.16 18.19 18.19 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Dištančná spona SO 79.1
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 6.550 26.20 31.44 31.44 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Prúdový spoj svorkou do 50mm2
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 5.270 21.08 25.30 25.30 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Svorka polo-prepich. izol. SL 9.22
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 7.990 31.96 38.35 38.35 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Ukončenie celoplastových káblov 
páskou do 3x2Ľ5

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 1.280 5.12 6.14 6.14 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Svietidlo montáž
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 11.350 22.70 27.24 27.24 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Svietidlo Luma 1 60LED 100W
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 425.000 850.00 1Ľ020.00 1Ľ020.00 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Osvet ovací stožiar ľ oce ový do d žky 
12 m

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 53.480 106.96 128.35 128.35 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    



Stožiar STK 114/60/3P1K14
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 345.600 691.20 829.44 829.44 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Príplatok k osvet ov. stož. oce ový. 
Platí i pre demontáž.

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 83.200 166.40 199.68 199.68 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Výložník oce ový jednoramenný ľ do 
hmotn. 35 kg

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 25.890 51.78 62.14 62.14 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Výložník V1T-OP-30-114
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 97.280 194.56 233.47 233.47 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 19.710 39.42 47.30 47.30 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Svorkovnica SR 721 Al E14
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 20.150 40.30 48.36 48.36 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. 
svoriekĽ prepojeniaĽ izolácie spojov 
FeZn D 8 ľ 10 mm

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 8.000 1.080 8.64 10.37 10.37 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Drôt tahaný nepatentovaný z 
neušlachtilých ocelí pozinkovaný 
mäkký ozn. STN 11 343 podla EN 
S195T D 10.00mm

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

kg 4.960 1.090 5.41 6.49 6.49 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Svorka FeZn 
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 6.000 2.050 12.30 14.76 14.76 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

HR-Svorka SP 1
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 0.580 1.16 1.39 1.39 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Uzemňovacia tyč FeZn ZT
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 6.000 12.110 72.66 87.19 87.19 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

HR-Zemniaca tyc ZT 1,5m
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 13.780 55.12 66.14 66.14 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

HR-Svorka SS
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 0.640 2.56 3.07 3.07 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

HR-Svorka SJ 02
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 8.000 1.480 11.84 14.21 14.21 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Silový kábel medený 750 ľ 1000 V 
/mm2/ vo ne uložený CYKYľCYKYm 
750 V 3x1.5

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 20.000 0.560 11.20 13.44 13.44 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    



Káble silové s medeným jadrom 
CYKY-J 3x1,5

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 20.000 0.440 8.80 10.56 10.56 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Prechodka cez stožiar
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 1.920 3.84 4.61 4.61 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Vývodka zaklapovacia na AES 2x16
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 5.730 11.46 13.75 13.75 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Vŕtanie do oc. st. pre prechodky
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 8.450 16.90 20.28 20.28 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Podružný materiál
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

% 2.000 27.700 55.40 66.48 66.48 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Podiel pridružených výkonov
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

% 3.000 36.410 109.23 131.08 131.08 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Odstránenie spevnených plôch 
vrátane podkladu

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 0.500 28.160 14.08 16.90 16.90 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Výkop jamy pre stožiarĽ bet.základĽ 
kotvuĽ príp. iné zar.Ľ(vč.čerp.vody)Ľ 
ručný Ľv zemine tr. 3 ľ 4

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 2.200 48.640 107.01 128.41 128.41 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou 
povrchuĽ zemina triedy 3 ľ 4

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 0.200 10.370 2.07 2.49 2.49 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Naloženie zeminyĽ odvoz do 1 km a 
zloženie na skládke a jazda späť

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 2.000 15.360 30.72 36.86 36.86 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3ľ4Ľ 
aby nerovnosti terénu neboli väčšie 
ako 2 cm od vodor.hladiny

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 1.000 1.860 1.86 2.23 2.23 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Spätná úprava spevnených plôch 
(zámk. dlažbaĽ asfaltĽ ABS)

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 0.500 32.000 16.00 19.20 19.20 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Geodetické práce ľ vykonávané pred 
výstavbou vytýčenie existujúcich 
inžinierskych sietíĽ vytýčenie pozície 
stožiarov

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

kpl 1.000 384.000 384.00 460.80 460.80 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Plošina MP 16
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

hod 8.000 18.500 148.00 177.60 177.60 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Doprava
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ľľľ 1.000 155.000 155.00 186.00 186.00 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    



Revízia
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

hod 4.000 26.880 107.52 129.02 129.02 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Inžinierska činnosť
021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ľľľ 1.000 400.000 400.00 480.00 480.00 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Odkopávka a prekopávka nezapažená v 
hornine 3Ľ do 100 m3   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 2.000 7.44

14.88 17.86 17.86 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Odkopávky a prekopávky nezapažené. 
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 0.600 1.16

0.70 0.84 0.00 0.84

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Výkop ryhy šírky 600ľ2000mm horn.3 do 
100m3   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 8.160 21.48

175.28 210.33 210.33 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení 
rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 
nezapaženýchĽ s urovnaním dna v hornine 
3   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 2.448 1.19

2.91 3.50 0.00 3.50

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1ľ4Ľ do 100 
m3 na vzdialenosť do 3000 m   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 6.440 4.80

30.91 37.09 37.09 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 6.440 0.85

5.47 6.57 0.00 6.57

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Zásyp sypaninou so zhutnením jámĽ 
šachietĽ rýhĽ zárezov alebo okolo objektov 
do 100 m3   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 3.720 4.02

14.95 17.95 17.95 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m3 2.392 18.49

44.23 53.07 53.07 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

t 4.066 16.82

68.39 82.07 0.00 82.07

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Úprava pláne v násypoch v hornine 1ľ4 so 
zhutnením   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 6.500 0.48

3.12 3.74 3.74 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a 
zhutnenímĽ po zhutnení hr. 150 mm   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 6.500 5.59

36.34 43.60 43.60 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Kladenie betónovej zámkovej dlažby 
komunikácií pre peších hr. 60 mm pre 
peších do 50 m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 30 mm   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 6.500 15.49

100.69 120.82 120.82 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Dlažba zámková betónová, hr.60 mm   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 6.630 17.76

117.75 141.30 141.30 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    



Osadenie a montáž cestnej zvislej 
dopravnej značky na stĺpikĽ stĺpĽ konzolu 
alebo objekt   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 32.000 25.60

819.20 983.04 983.04 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Montáž cestnej zvislej dopravnej značky 
základnej ve kosti do 1 m2 objímkami na 
stĺpiky alebo konzoly   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 14.000 3.84

53.76 64.51 64.51 0.00

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Výstražná značka A13 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 900 na fluorescenčnom 
podklade, fólia RA2, pozinkovaná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 1.000 51.20

51.20 61.44 0.00 61.44

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Značka upravujúca prednosť P1 (Daj 
prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia 
RA2, pozinkovaná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 3.000 51.20

153.60 184.32 0.00 184.32

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj 
prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia 
RA2, pozinkovaná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 10.000 69.12

691.20 829.44 0.00 829.44

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná 
cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 5.000 40.96

204.80 245.76 0.00 245.76

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar 
križovatky), rozmer 500x500 mm, fólia 
RA2, pozinkovaná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 5.000 40.96

204.80 245.76 0.00 245.76

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu 
všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia 
RA2, pozinkovaná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 67.84

135.68 162.82 0.00 162.82

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Informatívna prevádzková značka IP3b 
(Jednosmerná premávka), rozmer 
500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 1.000 40.96

40.96 49.15 0.00 49.15

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Informatívna prevádzková značka IP6 
(Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 
mm, fólia RA2, pozinkovaná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 40.96

81.92 98.30 0.00 98.30

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Informatívna prevádzková značka IP6 
(Priechod pre chodcov),rozmer 750x750 
na  fluorescenčnom podklade, fólia RA2, 
pozinkovaná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 83.20

332.80 399.36 0.00 399.36

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Informatívna prevádzková značka IP12 
(Parkovisko), rozmer 500x700 mm, fólia 
RA2, pozinkovaná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 52.48

209.92 251.90 0.00 251.90

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), 
rozmer 500x150 mm, Zn plech so 
založeným Al okrajovým profilom II. trieda, 
HIP, 10 rokov   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 1.000 18.56

18.56 22.27 0.00 22.27

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), 
rozmer 500x150 mm, Zn plech so 
založeným Al okrajovým profilom II. trieda, 
HIP, 10 rokov   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 18.56

74.24 89.09 0.00 89.09

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Dodatková tabuľka E10 (Druh vozidla), 
rozmer 500x500 mm, Zn plech so 
zahnutým lisovaným okrajom II. trieda, 
HIP, 10 rokov   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 40.32

80.64 96.77 0.00 96.77

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    



Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa 
s textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech 
so založeným Al okrajovým profilom II. 
trieda, HIP, 10 rokov   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 40.32

80.64 96.77 0.00 96.77

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Montáž dopravnej značkyĽ tabu a rozmerov 
v mm 1500/1000Ľ 1500/1500 alebo 
1600/1600   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 1.000 12.80

12.80 15.36 0.00 15.36

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Informatívna prevádzková značka IP30 
(Zmena miestnej úpravy), na žltom 
podklade rozmer 1000x1500 mm, fólia 
RA2, pozinkovaná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 1.000 212.48

212.48 254.98 0.00 254.98

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 104.000 2.43

252.72 303.26 0.00 303.26

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, 
dĺ.3,5m   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 38.000 23.04

875.52 1Ľ050.62 0.00 1Ľ050.62

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 38.000 1.15

43.70 52.44 0.00 52.44

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Osadenie a montáž dopravného zrkadla na 
stĺpik alebo nosnú konštrukciu   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 25.60

102.40 122.88 0.00 122.88

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Dopravné zrkadlo kruhové plastové, d 800 
mm, s úchytom na stĺpik d 60 mm   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.000 189.44

757.76 909.31 0.00 909.31

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Vodorovné dopravné značenie striekané 
farbou prechodov pre chodcovĽ šípkyĽ 
symboly a pod.Ľ biela retroreflexná   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 100.500 5.25

527.63 633.15 0.00 633.15

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Predznačenie pre vodorovné značenie 
striekané farbou alebo vykonávané z 
náterových hmôt   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m2 100.500 0.38

38.19 45.83 0.00 45.83

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Osadenie cestného obrubníka betónového 
stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 
16/20 s bočnou oporou   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 4.000 11.12

44.48 53.38 0.00 53.38

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 4.040 6.83

27.59 33.11 0.00 33.11

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Osadenie záhonového alebo parkového 
obrubníka betón.Ľ do lôžka z bet. pros. tr. 
C 16/20 s bočnou oporou   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 5.000 6.52

32.60 39.12 0.00 39.12

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 5.050 2.77

13.99 16.79 0.00 16.79

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 
300 až DN 500 mm   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 1.000 388.17

388.17 465.80 0.00 465.80

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    



Zhotovenie priepustu z rúr 
železobetónových DN 400   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

m 3.000 48.98

146.94 176.33 0.00 176.33

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Rúra železobetónová pre dažďové 
odpadné vody TZP 4-40, DN 400, dĺ. 1000 
mm, zosilená   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 3.030 46.80

141.80 170.16 0.00 170.16

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Odstránenie značkyĽ pre staničenie a 
ohraničenie so stĺpikmi zaklinovaných v 
zemi kameňmiĽ  ľ0Ľ05200t   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

ks 2.000 11.72

23.44 28.13 0.00 28.13

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 
krytom dláždeným (822 2.3Ľ 822 5.3) 
akejko vek dĺžky objektu   

021 ľ Stavebné 
práce vo výške 
obstarávacej ceny

t 27.285 12.00

327.42 392.90 0.00 392.90

Výdavky na osadenie a montáž 
zvislých dopravných značiek 
(47ks)Ľ dopravných zrkadiel (4ks)Ľ 
obnova priechodov pre chodcov 
(2ks)Ľ vodorovné dopravné 
značenie (100Ľ5m2)Ľ nasvetlenie a 
s tým súvisiace ostatné technické 
a stavebné činnosti ľ zemné 
práce.  

Rozpočet stav y o e e ý stave ý  
rozpočtáro

Výška výdavku bola stanovená na základe stavebného rozpočtu 
oceneného autorizovanou osobou v procese prípravy projektovej 
dokumentácie. Vo výdavku sú zahrnuté nevyhnutné náklady 
zodpovedajúce technickým podmienkam a technologickým požiadavkám 
realizácie navrhnutých stavebných a postupov prác. Pre úplnú realizáciu 
projektu sú výdavky nevyhnutné v tej štruktúre a výške ako je to 
stanovené v rozpočte projektantaĽ avšak so zoh adnením výsledku 
úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania na výber 
dodávate a stavebných prác.    

 
16,906.03 20,287.23 12,597.55 7,689.68

I g. Jozef Havrila, starosta o e

SPOLU

V ubotíneĽ 08.07.2020



Názov výdavku
Stĺpe  
Skupi a výdavkov
Stĺpe  
Mer á jed otka
Stĺpe  
Počet MJ
Stĺpe  
Jed otková e a ez DPH EUR
Stĺpe  
Ce a elko  ez DPH EUR
Stĺpe  
Ce a elko  s DPH EUR
Stĺpe  

Celkové opráv e é výdavky 
EUR

Stĺpe  

Neopráv e é výdavky EUR
Stĺpe  
Ve ý popis výdavku
Stĺpe  
Spôso  sta ove ia výšky 
výdavku
Stĺpe  
)dôvod e ie evyh ut osti 
výdavku
Stĺpe  

Inštrukcie a upozornenie k vyplneniu rozpočtu projektu.

Všeo e e

Rozpočet projektu sa nevypracováva v detailnosti výkazuľvýmerĽ ale na úrovni agregovaných logicky súvisiacich položkách.

V prípade doplnenia ďalších výdavkov  vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať takĽ aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPr ako aj v ďalších prílohách.

V prípdeĽ ak sa niektorá z buniek rozvieti na červenoĽ uvedené indikuje logickú chybuĽ údaj chýbaĽ alebo je hodnotza záporná. Skontrolujte rozpočet a odstráňte chybu.

Automaticky dôjde k výpočtu výšky neoprávnených výdavkov v závislosti od skutočnostiĽ či je žiadate  platite om DPH alebo nie.

V rámci vecného popisu výdavkov žiadate  špecifikuje jednotlivé výdavky z h adiska ich predmetuĽ resp. rozsahu. V prípadeĽ ak výdavok pozostáva z viacerých položiek agregovaných do logického celkuĽ je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu 
výdavku bližšie špecifikovať. 

Žiadate  zdôvodní potrebu daného výdavku z h adiska jeho aktuálneho vybavenia (technických kapacít) a cie ov projektu. 
Upozorňujeme, že výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - sú neoprávnené. Neoprávnené sú aj výdavky, ktoré sú zo strany žiadateľa nedostatočne odôvodnené.

Názov výdavku sa uvádza v agregovaných logicky súvisiacich položkách (napr. stavebné práce stavebného objektuĽ softvér XXĽ licencia XXĽ stroj XXĽ služby marketingu XX a pod.) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov. 

Žiadate  vyberajte len zo skupín výdavkovĽ ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu a hlavnú aktivitu. 
V prípadeĽ ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac agregovaných logickýsúvisiacich položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021ľStavby" sa budú realizovať stavebné práce na stavebnom objekte 01 a stavebnom objekte 02)Ľ žiadate  uvedie  

Žiadate  uvedieť mernú jendnotku (napr. ksĽ súborĽ služba)

Žiadate  uvedie počet MJ tej istej agregovanej logicky súvisiacej položky.

Žiadate  uvedie cenu za mernú jednotku bez DPH.

Cena celkom bez DPH sa vypočíta automaticky vynásobením jednotkovej ceny a počtu merených jednotiek.

Automaticky dôjde k prepočtu ceny na cenu s DPH. Rozpočet zvýši hodnotu zo stĺpca 6 o sadzbu DPH 20%. V prípadeĽ ak dodávate /zhotovite  predmetnej položky rozpočtu nie je platcom DPHĽ potom je potrebné upraviť vzorec v príslušnom riadku takĽ 
aby sa jeho hodnota rovnala hodnote v stĺpci 6.

Žiadate  uvedie sumu výdavkovĽ  ktoré si nárokuje ako oprávnené. V prípadeĽ ak je žiadate  platite om DPH nesmie byť výška ním nárokovaných oprávnených výdavkov vyššia ako je cena celkom bez DPH uvedená v stĺpci 6. V prípadeĽ ak žiadate  nie je 
platite om DPH nesmie byť výška nárokovaných oprávnených výdavkov vyšia ako je cena celkom s DPH uvedená v stĺpci 7. Výška oprávnených výdavkov zároveň po aplikácii mieru spolufinancovania zo zdrojov príspevkov nesmie viesť k presiahnutiu 
výšky stropu príspevku uvedeného vo výzve. Ak by k tomu malo dôjsťĽ je žiadate  oprávnený znížiť výšku oprávnených výdavkov alebo mieru príspevku takĽ aby maximálny strop príspevku nebol presiahnutý.

Žiadate  vyberie z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku.

1. v prípadeĽ ak bola výška výdavku stanovená pod a stavebného rozpočtu oceneného autorizovanou osobou*Ľ predkladá žiadate  ako prílohu rozpočtu projektu kópiu oceneného rozpočtu stavby.
2. v prípadeĽ ak bola výška výdavku stanovené pod a uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávaniaĽ žiadate  predkladá ako prílohu rozpočtu kópiu tejto zmluvu a to vrátane dodatkov k zmluve ak existujú 
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