








Stavba:   Požiarna zbrojnica (hasi čská zbrojnica)-udržiavacie práce
Objekt:   Požiarna zbrojnica (hasi čská zbrojnica), Gerulatská ulica č.2, 851 10 Bratislava

Objednávateľ:   MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum:   

Č. Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1 Zakrytie okien a dverí ochrannou fóliou m2 51.640 0.00

2
Omietka vonk. stien sokla vápennocem., MVR UNI, ručné, hr. 
1,5cm  - vysprávky                                                   m2 1.085 0.00

3
Omietka vonk. stien, vápennocem., MVR UNI, ručné 
vyrovnávacia hr. 4mm, vysprávky                                                m2 10.000 0.00

4
Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakou súpravou WAP, 
50%  m2 15.950 0.00

5

Zatepl. vonk. stien sokla omietka such. zmesí a polystyrén 
XPS hr. 20 mm vrátane ukonč., roh. profil, silikát. omietka, hr. 
zrna 1,5 mm m2 1.302 0.00

6

Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 60 
mm vrátane ukonč., roh. a APU profil, silikát. omietka, hr. 
zrna 1,5 mm m2 32.875 0.00

7 Soklový profil zakladací pre 60cm hr. fasádne izol. dosky m 2.980 0.00

8 Ukončovací nadokenný profil s okapovým nosom m 14.000 0.00

9 Ukončovací rohový profil k zatepleniu stien m 53.020 0.00

10

Zatepl. vonk. ostení omietka such. zmesí a polystyrén XPS 
hr. 20 mm vrátane ukonč., roh. a APU profil, silikát. omietka, 
hr. zrna 1,5 mm m2 6.990 0.00

11
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 83.077 0.00

12
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia k pol.-11 m2 83.077 0.00

13
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   m2 83.077 0.00

14 Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek - kabrinec   m2 1.085 0.00

15 Otlčenie vonk. omietok, oškrabaním,  v rozsahu do 20 % m2 6.575 0.00

16 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt  t 0.300 0.00

17 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 0.300 0.00

18
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km   t 12.000 0.00

19
Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených 
skládok "O" - ostatný odpad t 0.300 0.00

20 Predĺženie šírky oplechovania atiky o hrúbku zateplenia m 18.060 0.00

21
Demontáž drev., plast. okien, sklobet. tvárnic, dodávka a 
montáž plast. okien vrátane parapetov súb 1.000 0.00

22
Demontáž oceľ. dverí, dodávka a montáž hliínkových 
jednokrídl. plných dverí so stavebnou úpravou ks 1.000 0.00

23
Demontáž plast. dverí, dodávka a montáž hliínkových 
dvojkrídlových dverí s nadsvetlíkov, preskl. ks 1.000 0.00

24
Demontáž oceľ. garážovej brány, dodávka a montáž 
priemysel. sekcionálnej brány s elektrickým pohonom ks 2.000 0.00

25

Demontáž oceľ. garážovej brány, dodávka a montáž 
priemysel. sekcionálnej brány s intgrovanými dverami s 
elektrickým pohonom ks 2.000 0.00

26
Demontáž a likvidácia tabule s nápisom / erbom na budove,    
3 ks súb 1.000 0.00

27

Dodávka + montáž novej tabule s nápisom / erbom na 
budove vrátane úpravy kotvenia a povrch. úpravy konštrukcie 
pre tabuľu, 3ks súb 1.000 0.00

28
Výmena svietidla vonkajšieho osvetlenia a úprava 
elektroinštalácie ks 2.000 0.00

Celkom EUR bez DPH 0.00
DPH 20% 0.00
Celkom EUR s DPH 0.00

Výka výmer

Miesto:  
























