
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Obec Soblahov Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: IČO:

Obec Soblahov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Pavol Trúnek IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Oprava povrchu MK Soblahov pri škole
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Miesto: Obec Soblahov Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: Obec Soblahov Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Pavol Trúnek

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

001.1     MK od hl. cesty po križovatku pred školou   0,00

001.2     MK od križovatky pred školou po  školu 0,00

001.3     MK od križovatky pri družstve po križovatku pred školou 0,00

001.4     MK od križovatky pred školou -slepá ul. 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba:

Miesto: Obec Soblahov Dátum: 09.01.2020

Objednávateľ: Obec Soblahov Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Pavol Trúnek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

001.1     MK od hl. cesty po križovatku pred školou    /  dl. 110  m , š. 6 m / 0,000

1 K 113107141
Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  2x 6m
m2 12,000 0,000 0,000

Pozn. Odstránenie  a zápich pri napojeniach na ostatné 

MK  o šírke 1 m - vyrezanie ,odstranenie ,likvidacia

2 K 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 12,000 0,000 0,000

3 K 899231111
Výšková úprava hydrantov , šupátok v asf. krytoch   do 

200 mm zvýšením
ks 6,000 0,000 0,000

Pozn. k položke: Výšková úprava  armatúr a šachiet 

bude faktúrovaná podľa skutočnosti. Obstarávateľ 

zabezpečí u správcov sietí označenie armatúr.

4 K 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 

povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. -

zametanie

m2 660,000 0,000 0,000

5 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2 660,000 0,000 0,000

Oprava povrchu MK Soblahov pri škole

Oprava povrchu MK Soblahov pri škole
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 K 572754111.1
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým 

betónom  
t 16,500 0,000 0,000

Poznámka k položke: Vyrovnanie lokálnych nerovností 

a jám pred pokládkou obrusnej vrstvy.

7 K 577131111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm m2 660,000 0,000 0,000

Poznámka k položke: Presná výmera bude účtovaná 

na základe skutočne zrealizovanej výmery doloženej   

zameraním vo formáte DWG autorizovaným geodetom. 

Pracovné spoje  realizovať za tepla alebo zaliať 

pružnou asfaltovou zalievkou.

.

001.2     MK od križovatky pred školou po  školu    /  dl. 50  m , š. 5,5 m / 0,000

1 K 113107141
Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  2x 5,5m
m2 11,000 0,000 0,000

Pozn. Odstránenie  a zápich pri napojeniach na ostatné 

MK  o šírke 1 m - vyrezanie ,odstranenie ,likvidacia

2 K 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 11,000 0,000 0,000

3 K 899231119 Výšková úprava šachtového poklopu  600x600 mm ks 1,000 0,000 0,000

Pozn. k položke: Výšková úprava  poklopu na 

jestvujucej  šachte.

4 K 899231111
Výšková úprava hydrantov , šupátok v asf. krytoch   do 

200 mm zvýšením
ks 5,000 0,000 0,000

Pozn. k položke: Výšková úprava  armatúr a šachiet 

bude faktúrovaná podľa skutočnosti. Obstarávateľ 

zabezpečí u správcov sietí označenie armatúr.

5 K 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 

povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. -

zametanie

m2 300,000 0,000 0,000

6 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2 300,000 0,000 0,000

7 K 572754111.1
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým 

betónom  
t 7,500 0,000 0,000

Poznámka k položke: Vyrovnanie lokálnych nerovností 

a jám pred pokládkou obrusnej vrstvy.

8 K 577131111

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm m2 300,000 0,000 0,000

Poznámka k položke: Presná výmera bude účtovaná 

na základe skutočne zrealizovanej výmery doloženej   

zameraním vo formáte DWG autorizovaným geodetom. 

Pracovné spoje  realizovať za tepla alebo zaliať 

pružnou asfaltovou zalievkou.

.

.

001.3     MK od križovatky pri družstve po križovatku pred školou    /  dl. 190  m , š. 5,0 m / 0,000

1 K 113107141
Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  2x5,5m
m2 11,000 0,000 0,000

Pozn. Odstránenie  a zápich pri napojeniach na ostatné 

MK  o šírke 1 m - vyrezanie ,odstranenie ,likvidacia

2 K 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 11,000 0,000 0,000

3 K 899231111
Výšková úprava hydrantov , šupátok v asf. krytoch   do 

200 mm zvýšením
ks 24,000 0,000 0,000

Pozn. k položke: Výšková úprava  armatúr a šachiet 

bude faktúrovaná podľa skutočnosti. Obstarávateľ 

zabezpečí u správcov sietí označenie armatúr.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

4 K 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 

povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. -

zametanie

m2 950,000 0,000 0,000

5 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2 950,000 0,000 0,000

6 K 572754111.1
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým 

betónom  
t 47,500 0,000 0,000

Poznámka k položke: Vyrovnanie pri novorealizovaných 

obrubníkoch  a lokálnych nerovností , jám pred 

pokládkou obrusnej vrstvy.

7 K 577131111

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm m2 950,000 0,000 0,000

Poznámka k položke: Presná výmera bude účtovaná 

na základe skutočne zrealizovanej výmery doloženej   

zameraním vo formáte DWG autorizovaným geodetom. 

Pracovné spoje  realizovať za tepla alebo zaliať 

pružnou asfaltovou zalievkou.

8 917862111-R1

D+M ,Osadenie a dodávka cest. obrubníka betónového 

so skosením na ležato do lôžka z betónu prosteho tr. C 

12/15 s bočnou oporou

m 201,000 0,000 0,000

Odkop pre zriadenie lôžka až po jestvujúci asfalt s  

odvozom mat. podľa určenia investora /do 2,5 km/, 

rozobratie dlažby v miestach jestvujúcich spevnených 

vjazdov , zriadenie lôžka a osadenie obrubníka 

cestného na ležato /v mieste vjazdov bezbarierové/ , 

spätná úprava pôvodného terénu  ,pod  AC zo strany 

komunikácie až k jestvujúcemu asfaltu , spätná úpravy 

vjazdov  bez pokládky dlažby. Obrubník osadený  od 

plota  RD  2m.  Pri  el.stľpoch zachovať min. šírku 1,5m 

pre chodník.   Obhliadka  nutná. 

9 597962525-R2

Osadenie a dodavka BG žľabu 150 dl. 1 meter so 

zaústenim do priekopy  PVC DN 150  dl. 5 metrov s 

úpravou povrchu pod AC

1,000 0,000 0,000

Poznámka k položke: Osadenie s úpravou a dodávka 

BG žľabu /D 400/pri obrubníku a napojenie na priekopu 

na opačnej strane komunikácie

.

001.4     MK od križovatky pred školou -slepá ul.    /  dl. 360  m , š. 6,0 a 5,0 m / 0,000

1 K 113107141
Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  1x 6m
m2 6,000 0,000 0,000

Pozn. Odstránenie  a zápich pri napojeniach na ostatné 

MK  o šírke 1 m - vyrezanie ,odstranenie ,likvidacia

2 K 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 6,000 0,000 0,000

3 K 899231111
Výšková úprava hydrantov , šupátok v asf. krytoch   do 

200 mm zvýšením
ks 45,000 0,000 0,000

Pozn. k položke: Výšková úprava  armatúr a šachiet 

bude faktúrovaná podľa skutočnosti. Obstarávateľ 

zabezpečí u správcov sietí označenie armatúr.

4 K 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 

povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. -

zametanie

m2 2 060,000 0,000 0,000

5 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2 2 060,000 0,000 0,000

6 K 572754111.1
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým 

betónom  
t 103,000 0,000 0,000

Poznámka k položke: Vyrovnanie pri novorealizovaných 

obrubníkoch  a lokálnych nerovností , jám pred 

pokládkou obrusnej vrstvy.

7 K 577131111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm m2 2 060,000 0,000 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Poznámka k položke: Presná výmera bude účtovaná 

na základe skutočne zrealizovanej výmery doloženej   

zameraním vo formáte DWG autorizovaným geodetom. 

Pracovné spoje  realizovať za tepla alebo zaliať 

pružnou asfaltovou zalievkou.

8 K 917862111-R1

D+M ,Osadenie a dodávka cest. obrubníka betónového 

so skosením na ležato do lôžka z betónu prosteho tr. C 

12/15 s bočnou oporou

m 365,000 0,000 0,000

Odkop pre zriadenie lôžka až po jestvujúci asfalt s  

odvozom mat. podľa určenia investora /do 2,5 km/, 

rozobratie dlažby v miestach jestvujúcich spevnených 

vjazdov , zriadenie lôžka a osadenie obrubníka 

cestného na ležato /v mieste vjazdov bezbarierové/ , 

spätná úprava pôvodného terénu  ,pod  AC zo strany 

komunikácie až k jestvujúcemu asfaltu , spätná úpravy 

vjazdov  bez pokládky dlažby. Obrubník osadený  od 

plota  RD  2m.  Pri  el.stľpoch zachovať min. šírku 1,5m 

pre chodník.   Obhliadka  nutná. 

9 597962525-R2

Osadenie a dodavka BG žľabu 150 dl. 1 meter so 

zaústenim do priekopy  PVC DN 150  dl. 5 metrov s 

úpravou povrchu pod AC

2,000 0,000 0,000

Poznámka k položke: Osadenie s úpravou a dodávka 

BG žľabu /D 400/pri obrubníku a napojenie na priekopu 

na opačnej strane komunikácie

10 MAT VM- 0020     
Uličná vpusť- D  vpusť s presuvkou DN200+ rošt tr.D 

400+ kalový kôš bez zápachovej uzávierky
ks 1,000 0,000 0,000

11 K 89594 1111- R3 Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov ks 1,000 0,000 0,000

Poznámka k položke: Odkop pre osadenie UV a 

jestvujucej kanalizácie  s napojením,  montáž UV a 

prepojenia s jestvujúcou kanalizáciou a spätná úprava.

Strana 5 z 5


