
                                      

                                            

ZMLUVA  O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa:  Z-886/1250/2022      evidenčné číslo zhotoviteľa:   2022/EB/01/019

o uskutočnení stavebných prác: 

„I/11 Radoľa – most 229 “

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“ a táto zmluva o dielo ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

Čl. 1.   ZMLUVNÉ  STRANY

1.1 Objednávateľ (Názov): Slovenská správa ciest 
 

Sídlo:    Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: rozpočtová  organizácia  zriadená  Ministerstvom   dopravy,  pôšt
a telekomunikácií  SR  (právny  nástupca  je  MDV  SR)  zriaďovacou
listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 07.12.  1995 v  znení neskorších
zmien a doplnení

   

Štatutárny orgán             Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
IČO   00003328
DIČ   2021067785
Bankové spojenie   Štátna pokladnica
IBAN   SK4481800000007000135433

  
Telefón   +421 41 507 4612
Fax   +421 41 507 4626 (15)
e-mail   beata.bulejcikova@ssc.sk

 

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
PhDr. Ivan Brečka, MBA – riaditeľ IVSC Žilina
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne
JUDr. Katarína Kupková -  ved. odd. verejného obstarávania

                                   
- vo veciach technických: Ing. Stanislav Lališ- námestník ÚIP – príprava stavieb                     

Ing. Jana Štoderová  – príprava stavieb

- vo veciach realizácie: Ing. Vladimír Veveričík – námestník ÚIV
- stavebný dozor: Ing. Vladimír Hudec, Ing. Marek Fusko, MBA
- vo veciach ekonomických: Staneková Katarína
- vo veciach kontroly kvality:                  Ing. Ružena Moravčíková, PhD.
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(ďalej označovaný ako „ objednávateľ “)

1.2   Zhotoviteľ (Obchodné meno): STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A,825 18 Bratislava
 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zápis Okresného súdu
                                                             Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:  Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
        Viera Nádaská, konateľka spoločnosti

 IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298

 Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

IBAN: SK5411110000001423110003

Telefón: 0902 978 239
e-mail: jozef.rambala@strabag.com 

Osoby oprávnené rokovať:

      - vo veciach zmluvných: Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti                                             
                                                           Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti
     - vo veciach technických: Ing. Jozef Rambala, vedúci prevádzkovej jednotky 

- vo veciach realizačných: Ing. Jozef Rambala, vedúci prevádzkovej jednotky      

(ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “)  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán:

Zamestnancami  zhotoviteľa  a  osobami,  ktoré  sú  oprávnené  vystupovať  a konať  v mene  zhotoviteľa
v súvislosti so zhotovením diela a vo veciach súvisiacich s touto zmluvou, sú:

Titul, meno, priezvisko funkcia Oblasť, v ktorej osoba vystupuje

Tomáš Tulec stavbyvedúci
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Zamestnancami  objednávateľa  a  osobami,  ktoré  sú  oprávnené  vystupovať  a konať  v mene
objednávateľa v súvislosti so zhotovením diela a vo veciach súvisiacich s touto zmluvou, sú:

     

Titul, meno, priezvisko Funkcia Oblasť, v ktorej osoba vystupuje

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová Právnik

Ing. Ružena Moravčíková, PhD. Vedúca odd. OKK
Ing. Pavol Muráň
Ing. Lukáš Krkoška

Ing. Jana Štoderová Geodet ÚIP

Ing. Stanislav Lališ Námestník ÚIP

Ing. Vladimír Veveričík Námestník ÚIV

Ing. Marek Fusko, MBA,
Ing. Vladimír Hudec Stavebný dozor

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon  o verejnom  obstarávaní).
Objednávateľ  na  obstaranie  predmetu  tejto  zmluvy  použil  postup  verejného  obstarávania  –  zadávanie
podlimitnej zákazky verejnou súťažou použitím elektronickej platformy podľa § 112 ZVO.

Čl. 2.   PREDMET  A  PODSTATNÉ  NÁLEŽITOSTI  ZMLUVY

2.1   Predmet zmluvy:   

2.1.1  Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť v zmysle tejto zmluvy dielo označené ako 
„I/11 Radoľa – most 229 “ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela v zmysle tejto 
zmluvy. 

2.2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo:

   „ I/11 Radoľa – most 229“
 ( ďalej len „dielo“) 

v súlade s výsledkami verejného obstarávania, ktorého predmetom je výber osoby zhotoviteľa  diela
a tiež v súlade a v rozsahu podľa dokumentov, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy a predloženej ponuky
v procese  verejného  obstarávania.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  dielo  bez  akýchkoľvek  vád
a nedorobkov diela.

2.2   Čas  plnenia:

2.2.1  Začiatok zhotovovania diela:
-  po  odovzdaní  staveniska,  pričom  objednávateľ  odovzdá  stavenisko  zhotoviteľovi  do  14  dní  od

nadobudnutia účinnosti zmluvy a zhotoviteľ je povinný stavenisko v takom termíne prevziať;
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2.2.2 Termín zhotovenia diela a     jeho odovzdania objednávateľovi:   

- do 8 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie , v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce
v súlade s TKP. Zimné obdobie je obdobie od 01.12. príslušného kalendárneho roka do 1.3.nasledujúceho
kalendárneho roka.

2.3   Cena diela:

2.3.1   Cena diela  je  stanovená v zmysle  zákona NR SR č.  18/1996 Z.z.  o cenách  v znení  neskorších
predpisov,  vyhlášky  MF  SR č.  87/1996  Z.z.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon  NR SR č.  18/1996  Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za zhotovenie je stanovená dohodou zmluvných strán
na základe cenovej ponuky poskytovateľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu  tejto zmluvy. Cena je
uvedená v eurách.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR:      753 254,40
DPH  20 % v EUR:           150 650,88  
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR:          903 905,28

          Slovom cena spolu s DPH: Deväťstotritisícdeväťstopäť euro a 28/100  

2.3.3 Zhotoviteľ  bude  mať  nárok  na  uvedenú  čiastku  v súlade  s ustanoveniami  zmluvy  o dielo  a
objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  zhotoviteľovi  túto  uvedenú  čiastku,  a to  v čase  a spôsobom
uvedeným  v zmluve.  DPH  bude  uhradená  v  súlade  s právnymi  predpismi  a  príslušnými
medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.1 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

2.3.2 Zmluvné strany sa dohodli,  že pre úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy
a údržby,  výstavby,  modernizácie  a rekonštrukcie  inžinierskych  stavieb  a budov  bude  uplatnený
mechanizmus v zmysle Metodického pokynu č.19/2022 MDV  SR, účinný dňa 08.06.2022 (príloha
ZoD).

Čl. 3.   OSOBITNÉ  UJEDNANIA

3.1 Táto zmluva má sedem strán a jej neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy k zmluve č. 1 až č. 7. Ostatné  
nižšie uvedené dokumenty a listiny sú pre zmluvné záväzné a sú povinné sa nimi riadiť a ich obsah
upravuje ich vzájomné vzťahy a práva a povinnosti  so silou podľa nasledujúcej  vety,  hoci  nie sú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
Pre  účely  interpretácie sily  a záväznosti  jednotlivých nižšie uvedených dokumentov a listín a ich
vplyv na práva a povinnosti zmluvných  strán je  poradie od dokumentu/listiny s najväčšou právnou
silou k dokumentu/listine s najmenšou právnou silou nasledovné:

     

       a)  Zmluva o dielo a jej prílohy; 
       b)  Oznámenie o prijatí ponuky; 
       c)  Ponukový list (formulár 1) a Príloha k ponuke (formulár 1.2.2); 
       d)  Zmluvné podmienky osobitné; 
       e)  Všeobecné podmienky;
        f)  Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP); 
       g) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy (zväzok 5); 
       h)  Cena prác /ocenený súpis položiek (zväzok 4);
        i)   Doklady;
        j) Odpovede na žiadosti o vysvetlenie;

k) Metodický  pokyn  Ministerstva  dopravy  a výstavby  Slovenskej  republiky  č.  19/2022,  ktorým  sa
stanovuje   mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov;

        l) Metodické usmernenie SRP č. 2/2022 v súvislosti s využitím systému preddavkových platieb
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3.2  Dodatky  k  jednotlivým  dokumentom  budú  mať  rovnaké  poradie  záväznosti  ako  dokument,  ktorý
upravujú.

3.3  Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na  tretiu
osobu.

3.4   Odovzdanie  prác  k  zhotoveniu  inému  subjektu  bez  predchádzajúceho  súhlasu  objednávateľa  sa
považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy
bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie. 

3.5  Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený  postúpiť  svoju  pohľadávku  vyplývajúcu  z  tejto  Zmluvy  o  dielo  voči
objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy
voči  objednávateľovi  na  tretiu  osobu je  od  začiatku  neplatný.  Tento  zákaz  postúpenia  pohľadávky
sa dojednáva na dobu neurčitú. 

3.6  Objednávateľ  môže  poskytnúť  Zhotoviteľovi  kedykoľvek  počas  lehoty  výstavby  preddavkovú  platbu
podľa  Metodického usmernenia SRP č. 2/2022 – príloha č.7 k ZOD. Presné zmluvné podmienky sú
uvedené v súťažných podkladoch – všeobecné podmienky zmluvné podmienky FIDIC čl. 14.2 a 14.7.  

Čl. 4. SUBDODÁVATELIA

4.1  Na zhotovení diela sa môže podieľať subdodávatelia uvedení vo Formulári č. 4, ktorý tvorí prílohu č. 3
tejto zmluvy. 

4.2  Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú
u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie
uskutočňovať  stavebné  práce  preukazuje  vo  vzťahu  k  tej  časti  predmetu  zákazky,  ktorý  má
subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ  je  povinný  vopred  oznámiť  návrh  na  zmenu  subdodávateľa/ľov  podľa  bodu  4.1.,
resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a
tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. 

4.4  Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 2  ZVO, objednávateľ písomne
požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie.  Objednávateľ môže písomne požiadať zhotoviteľa o nahradenie
subdodávateľa, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia
uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto
treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike; objednávateľ musí písomne
požiadať zhotoviteľa, ak má subdodávateľ sídlo v treťom štáte, alebo ak ide o zákazku, o ktorých to
ustanoví vláda nariadením. Zhotoviteľ doručí návrh nového  subdodávateľa do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety alebo druhej vety, ak objednávateľ nie je určená dlhšia
lehota. 

4.5 Ustanoveniami  bodov  4.1  až  4.4  nie  je  dotknutá  zodpovednosť  zhotoviteľa  za  plnenie  zmluvy  
predchádzajúce písomnému súhlasu objednávateľa, ak nie je v tomto článku uvedené inak.

4.6. Na zmenu v osobe či osobách subdodávateľov sa vyžaduje uzavretie dodatku k tejto zmluve.

Čl. 5 KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI

5.1  Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať kľúčoví odborníci, ktorí sú uvedení v prílohe č. 
4 tejto zmluvy. 

5.2 Na zmenu v osobe či osobách kľúčových odborníkov sa vyžaduje uzavretie dodatku k tejto zmluve. 
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Čl. 6.  ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

6.1  Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania iba po splnení
§ 18 ZVO. 

6.2  Zmena zmluvy musí byť písomná.

Čl. 7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s § 19 ZVO.  

7.2 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak ešte nedošlo
k plneniu zo zmluvy a v zmysle výsledkov kontroly RO – MDV SR  zsa objednávateľovi neodporúča
použiť  finančné prostriedky  na  zaplatenie  ceny  diela  podľa  tejto  zmluvy  alebo  by  objednávateľovo
plnenie podľa tejto zmluvy odporovalo záverom kontroly RO – MDV SR či iným predpisom a normám,
ktorými je zhotoviteľ viazaný.

Čl. 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1  Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.2    Práva  a  povinnosti  zmluvných  strán  neupravené  v  tejto  zmluve  sa  budú  riadiť  ustanoveniami
Obchodného     zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

8.3  Pokiaľ na strane zhotoviteľa vystupujú v tejto zmluve aspoň dve osoby, sú všetky osoby, ktoré vystupujú
v tejto  zmluve  na  strane  zhotoviteľa,  zaviazané  spoločne  a  nerozdielne  zo  záväzkov  a povinností
vyplývajúcich pre zhotoviteľa z tejto zmluvy a tiež zo záväzkov a povinností, ktoré zhotoviteľovi vzniknú
v súvislosti s touto zmluvou. 

8.4 Pokiaľ  na  strane  zhotoviteľa  vystupujú  v tejto  zmluve  aspoň dve  osoby,  ktoré  si  vzájomné  vzťahy
upravili  zmluvou  o združení,  tvorí  fotokópia  zmluvy  o združení,  uzatvorenej  medzi  osobami
vystupujúcimi v tejto zmluve na strane zhotoviteľa,  neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy  o dielo ako jej
príloha. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť
do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní  odo
dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. 

8.5  Súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha sú doklady preukazujúce zabezpečenie dodávky asfaltových
zmesí  podľa  TKP  časť  6  Hutnené  asfaltové  zmesi.  Dokladmi  sa  rozumie  zmluvné  zabezpečenie
(Zmluva o dodávke,  Zmluva o budúcej  zmluve),  doklad o vlastníctve –  ak uchádzač je  vlastníkom
obaľovacej  súpravy  umiestnenej  v  limitovanej  vzdialenosti  od  stavby,  prípadne  iný  relevantný  

preukazný doklad,  ktorým vie  uchádzač preukázať  zabezpečenie  dodávky  asfaltových  zmesí.  V
prípade úspešného zahraničného uchádzača zdokladuje adekvátne kvalitatívne podmienky platné na
území štátu, z ktorého uchádzač pochádza. 

8.6  Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom
rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej  zo zmluvných strán a to tak,  aby zmluvné
strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou
vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky. 

8.7 Povinnosťou zhotoviteľa  je  strpieť  výkon kontroly/auditu  na mieste  súvisiacom so zhotovením diela
kedykoľvek  počas  platnosti  a  účinnosti  Zmluvy  o  poskytnutí  NFP  z fondov  EÚ  a  to  oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

8.8  Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa
po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.

8.9  Zmluva  o  dielo  je  vyhotovená  v  počte  šiestich  výtlačkov.  Zhotoviteľ  obdrží  dva  výtlačky  zmluvy,
objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy. 

8.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť' nadobudne
dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v  Centrálnom  registri  zmlúv.  Objednávateľ  v  súvislosti
s  povinnosťou  zverejnenia  zmluvy  podľa  §  47a  Občianskeho  zákonníka  a  §  5a  zákona
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č. 211/2000 Z.  z.  o  slobodnom prístupe k informáciám a o  zmene a doplnení  niektorých zákonov
(zákon o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka. Od 01.02.2017 musí byť zhotoviteľ
zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

8.11 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy,
túto uzatvorili  slobodne a vážne,  že sa zhoduje  s ich prejavom vôle.  Zástupcovia zmluvných strán
sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali. 

Prílohy: 

1. Výkaz výmer
2. Doklady preukazujúce zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené    

asfaltové zmesi
3. Zoznam subdodávateľov (Formulár č. 4)
4. Zoznam kľúčových odborníkov 
5. Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi osobami, ktoré v tejto zmluve vystupujú na strane 

zhotoviteľa, pričom na túto prílohu sa prihliada a aplikuje sa len v prípade, že na strane zhotoviteľa 
vystupujú aspoň dve osoby, ktoré si vzájomné vzťahy upravili zmluvou o združení;

6. Metodický pokyn MDV SR č. 19/2022
7. Metodické usmernenie SRP č. 2/2022 v súvislosti s využitím systému preddavkových platieb

V Bratislave dňa:                                                                 V Žiline dňa: 

Za objednávateľa :                                                         Za zhotoviteľa : 

..................................................  ................................................ 
  Ing. Ivan Rybárik           Ing. Ján Michel
  generálny riaditeľ                         riaditeľ oblasti

                                                                                                                           na základe plnej moci
                                                 

                                                               
                                                                                                             

................................................
                                                                                                                           Ing. Vladimír Zajac
                                                                                                                               ekonóm oblasti
                                                                                                                           na základe plnej moci
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STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 000 - Všeobecné položky stavby
KS : 2111

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

1 00020111 KPL 1 4,652.02 4,652.02

geotechnický prieskum pri stavbe, po odokrytí základovej škáry

2 00030113 KPL
1 310.52 310.52

vytyčovanie exsistujúcoch inžinierskych sietí

3 00030221 KPL 1 17,825.38 17,825.38

4 00040221

KPL
1 5,117.22 5,117.22

KPL 1 2,733.06 2,733.06

plán povodňových a zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby KPL 1 5,815.03 5,815.03

5 00040222

KPL
1 5,698.72 5,698.72

prvá hlavná prehliadka mosta, vykonanie a vyhodnotenie KPL 1 1,395.61 1,395.61

6 00050221 KPL 1 2,326.01 2,326.01

vyvesenie a prekládka kábla na moste vpravo

7 00060111 Zariadenie staveniska, prevádzkové, kancelárie mes 8 2,512.09 20,096.72

8 00060121 Zariadenie staveniska, prevádzkové, oplotenie staveniska mes 8 186.08 1,488.64

9 00060124

KPL
1 13,374.56 13,374.56

dočasné betónové zvodidlá (prenájom 8 mesiacov): m 80 139.56 11,164.80

vodiace prahy Klemmfix (prenájom 8 mesiacov): m 400 23.26 9,304.00

informačná tabuľa stavby KS 2 191.90 383.80

10 0008011R KPL 1 1,744.51 1,744.51

11 00090223 KPL 1 6,512.83 6,512.83

12 00100334 Inžinierska činnosť, skúšky a revízie, ostatné skúšky KPL 1 8,443.42 8,443.42

13 001201.1 Monitoring, záplavová skúška KPL 1 1,744.51 1,744.51

záplavová skúška mostných záverov

14 001201.2 Monitoring, monitoring mosta KPL 1 3,489.02 3,489.02

Prieskumné práce, geologický prieskum, inžiniersko-
geologický a geotechnický

Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj 
plánovaného vedenia

Geodetické práce, vykonávané v priebehu výstavby, 
výškové merania

geodetické práce zhotoviteľa, merania počas výstavby, 
porealizačné zameranie stavby

Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie 
realizačnej dokumentácie

projekt DVP na predpäté nosníky, v prípade zmeny typu 
nosníkov, zhotoviteľ stavby pri návrhu konštrukčných prvkov 
musí uvažovať so statickým posúdením konštrukcie 

projekt DVP na upresňujúce detaily, ktoré nemajú vplyv na cenu 
diela

Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby

dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, mostný zošit, 
prevádzkové poriadky stavby, vyhotovenie podľa TP a pokynov 
objednávateľa v SP

Príprava staveniska, preloženie konštrukcií, prekládky 
inžinierskych sietí

zariadenie staveniska zhotoviteľa komplet, zriadenie, prevádzka 
odstránenie, kancelária, sklady, priestory pre stavebného dozora 

oplotenie staveniska, prevádzka počas celej stavby a 
odstránenie, náklady na stráženie

Zariadenie staveniska, prevádzkové, dopravné značenie po 
stavenisku

prenosné dopravné značenie podľa projektu PDZ, správa a 
údržba značenia osadeného investorom počas stavby, 
odstránenie

Vplyv pracovného prostredia, prevádzka investora a vplyv 
prostredia

zazimovanie staveniska (v prípade prerušenia prác zimným 
obdobím)

Vplyv územia, územie so sťaženými výrobnými 
podmienkami, čistenie komunikácií

čistenie komunikácií od nečistôt z výstavby mosta, počas celej 
doby trvania stavby

skúšky zhotoviteľa počas výstavby (pevnosť betónu, odtrh 
betónu, skúšky vo výrobe oceľovej konštrukcie, skúšky 
únosnosti podložia, skúšky v prechodovej oblasti mosta, skúšky 
na vrstvách vozovky), vrátane vypracovania elaborátu kvality 
stavby

kontrola stavu susedného mosta a komunikácií obchádzkovej 
trasy po výstavbe - pred a po výstavbe



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 000 - Všeobecné položky stavby
KS : 2111

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

SPOLU bez DPH 123,620.38



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 101 - Úprava komunikácií
KS : 2111

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

1 00010402 Zmluvné požiadavky poplatky za zemník m3 21.30 35.47 755.51

vrátane naloženia a dovozu, humusovitá zemina 21.30

2 00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy m3 56.43 6.92 390.50

zemina z výkopu na skládku: 56.43

3 00060451 m2 200 31.41 6,282.00

45.11.11 Demolačné práce

4 05030261 m2 68.00 7.79 529.72

0503026102 m2
68.00

búranie prejazdu, vystužený kari-sieťou 68.00

5 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu m2 542.00 2.79 1,512.18
0509036205 m2 542.00

komunikácia: 542.00

6 05090462 m 58.90 2.04 120.16

0509046201 m 58.90
zarezanie pre zálievky: 50,8+2+6,1 58.90

7 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná - skládka investora t 91.06 1.98 180.29

0508020003.1 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km t 91.06

"potrebná vzdialenosť"
frézovaný asfalt na skládku určenú investorom: 0,168*542 91.06

8 05080200 t 22.44 8.51 190.96

0508020003.2 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km t 22.44
"potrebná vzdialenosť"
búraný betón na recyklačný dvor: 68*0,15*2,2 22.44

9 05090104 Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií t 22.44 1.16 26.03
betón z búrania vozovky,  68*0,15*2,2 22.44

45.11.12 Úprava staveniska a vyčisťovacie práce

10 01010103 Pripravné práce, odstránenie porastov krovín m2 13.00 11.63 151.19
0101010301 Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu m2 13.00

vrátane likvidácie: 7+6 13.00

11 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 40.00 17.45 698.00
0101060201 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia do 6 káblov m 40.00

siete v mieste staveniska: 40 40.00

45.11.24 Výkopové práce

12 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch m3 56.43 6.24 352.12

0102040007 m3 56.43

pre prejazd: 68*0,6*1,1 44.88

pre zahumusovanie: 0,15*(21+56) 11.55

SPOLU 56.43

13 01080102
m2 74.80 0.70 52.36

0108010201 m2 74.80

pláň - prejazd, min. Ederf,2 = 60 Mpa, 68*1,1 74.80

45.11.25 Presun zemín

14 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 56.43 12.60 711.02

0106020401 m3 56.43

zemina z výkopu na skládku: 56.43

45.11.27 Terénne úpravy

15 01080402 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch m2 142.00 1.84 261.28

0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 m2 142.00

na zahumusovanÍ: 142.00

Zariadenie staveniska, vyvolané investície zariadenia 
staveniska, príjazdové komunikácie

oprava povrchu komunikácie pred spustením obchádzky, 
narezanie a zálievky škár a trhlín (45 m), oprava výtlkov - 
maloplošné vysprávky 200 m2

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií podkladov z betónu prostého

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 mm

Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 
60 mm

Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, 
podkladu

Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, 
podkladu hr. do 50 mm

Doprava vybúraných hmôt vodorovná - skládka / recyklačný 
dvor

Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr.horniny 
1-4

Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v 
násypoch

Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v 
násypoch, tr.horniny 1-4

Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, 
tr. horniny 1-4



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 101 - Úprava komunikácií
KS : 2111

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

16 01080501 m2 142.00 2.14 303.88

0108050102 m2 142.00

zahumusovanie, 150 mm: 142.00

17 01080503 m2 142.00 4.07 577.94

0108050301 m2 142.00

na zahumusovanÍ: 142.00

18 01080811 m2 142.00 0.52 73.84

0108081102 m2 142.00

na zahumusovanÍ: 142.00

45.23.31

19 22030951 m 58.90 3.46 203.79

v napojeniach, asfaltová modifikovaná:  50,8+2+6,1 58.9

20 22250356 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované 72.00 m 72.00 52.83 3,803.76

prenájom na celu dobu výstavby: 2x36

45.23.32

21 22010104 m3 11.22 33.27 373.29

ŠD 31,5 Gc, 150 mm,  prejazd: 68*1,1 11.22

22 22030330 m2
596.20 0.49 292.14

2203033004 m2
596.20

PSE PmB 0,5 kg/m2, obnova ktytu:  542*1,1 596.20

23 22030640 m3 35.77 319.25 11,420.21

2203064002 m3 35.77

ACo 16 - II hr. 60 mm :  542*1,1 35.77

45.26.22 Základové práce a vŕtanie vodných studní

24 02010203 m3 22.44 38.85 871.79

0201020302 m3 22.44

do prejazdu, spodná vrstva: 68*0,3*1,1 22.44

25 02060905 m2 74.80 4.94 369.51

0206090501 m2 74.80

do prejazdu, CBR min. 2,5 kN: 68*1,1 74.80

45.26.23 Betonárske práce
26 11010302 Základy, dosky z betónu železového m3 11.22 119.16 1,336.98

1101030206 Základy, dosky z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30) m3 11.22

prejazd: 68*0,15*1,1 11.22

27 11010321 Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele t 0.71808 2,334.24 1,676.17

1101032107 Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí t
KS 6x6x100x100 - 2 rady, do prejazdu: 4,44kg/m2*68*2*1,2 0.72

SPOLU bez DPH 33,516.62

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím 
ornice

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice 
na svahu

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením 
trávnika hydroosevom

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika 
hydroosevom na ornicu

Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, 
ošetrovanie, ochrana trávnika

Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, 
ochrana trávnika na svahu

Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a 
nekrytých parkovísk

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár 
pri opravách, asfaltová zálievka

Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a 
nekrytých parkovísk

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, 
štrkodrva

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
postreky, nátery, posypy spojovací postrek

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej 
emulzie

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový betón

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový betón  triedy II

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše 
pod základy, z kameniva drveného

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod 
základy, z kameniva drveného fr. 16-125 mm

Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie 
geotextíliou a geomrežovinou

Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie 
geotextíliou a geomrežovinou, sklon do 1:5



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 201 - Most ev.č. 11-229
KS : 2141

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

1 00010401 t 71.68 1.43 102.50

vozovka, búrané nestmelené vrstvy: 305*0,235 71.68

2 00010402.1 Zmluvné požiadavky poplatky za zemník - zemina m3 190.90 35.47 6,771.22

190.90

3 00010402.2 Zmluvné požiadavky poplatky za zemník - kamenivo m3 35.20 30.64 1,078.53

35.20

4 00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy t 1,300.82 4.07 5,294.34

zemina z výkopov: 1300.82

45.11.11 Demolačné práce

5 05010102 Búranie konštrukcií základov, kamenných m3 2.04 106.22 216.69

kameň + betón prostý, opora 1 päta 2.04

6 05010103 Búranie konštrukcií základov, tehelných m3 0.50 159.33 79.67

medzi mostami 0.50

7 05010104 Búranie konštrukcií základov, betónových m3 63.55 132.78 8,438.43

opora 1, krídla: 21 21.00

opora 2, krídla: 18,8 18.80

rímsy: 20*0,25*0,7+32*0,25*1,55 15.90

vnútro ostrovčeka pred mostom: 6,5*0,2 1.30

dobetonávky čiel nosníkov: (3,8*0,7+4*0,7)*1,2 6.55

SPOLU 63.55

8 05010105 Búranie konštrukcií základov, železobetónových m3 68.84 212.44 14,623.94

úložný prah, opora 1: 1,2*1,2*12,6 18.14

úložný prah, opora 2: 1,2*1,2*12,6 18.14

vyrovnávací betón, predpoklad 0,15 m: 0,15*217 32.55

SPOLU 68.84

9 05010401 m3 67.20 160.49 10,784.93

5,6*12 67.20

10 05010405 m3 14.61 212.44 3,103.32

dobetonávky medzi nosníkmi: 11*0,08*16,6 14.61

11 05020201 ks 1.00 41.87 41.87

vybúranie vpustu 1.00

12 05030166 m2 180.00 9.14 1,645.20

0503016602 m2 180.00

180.00

13 05030262 m2 305.00 2.97 905.85

0503026201 m2 305.00

dobúranie pred mostom, miesto celej výmeny vozovky 194.00

dobúranie za mostom, miesto celej výmeny vozovky 111.00

SPOLU 305.00

14 05030263 m2 305.00 2.22 677.10

0503026302 m2
305.00

dobúranie pred mostom, miesto celej výmeny vozovky 194.00

dobúranie za mostom, miesto celej výmeny vozovky 111.00

SPOLU 305.00

15 05030302 m 112.00 4.26 477.12

0503030202 m 112.00

na moste: 32+19 51.00

na chodníku a ostrovčeku: 11+11+32+7 61.00

SPOLU 112.00

Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt 
a sutí

vrátane naloženia a dovozu, veľmi vhodná zemina, tr G1-G3, 
c=0,0 kPa, γ=19 kN/m3, ϕ=33°

do pomocných náspov pod mostom, netriedený hrubý kameň do 
200 kg

Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, 
konzolových prvkov z dielcov prefabrikovaných

Nosná konštrukcia mosta, nosníky KA-61 predpäté, 1,0 x 0,7 x 
16,6 m (5,6m3 / 13,44 t)

Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, 
konzolových prvkov železobetónových

Vybúranie konštrukcií a demontáže, zariaďovacích 
predmetov z dielcov betónových a železobetónových

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií krytov dlaždených

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií krytov dlaždených hr. nad 100 do 200 mm

odstránenie panelovej rovnaniny s pod ťažkej podpernej 
konštrukcie, odvoz: 2*45*2

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií podkladov bitúmenových

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií podkladov bitúmenových hr.do 100 mm

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého hr. nad 100 do 200 
mm

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií obrubníkov a krajníkov kamenných

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií obrubníkov a krajníkov kamenných stojatých



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 201 - Most ev.č. 11-229
KS : 2141

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

16 05030407 m 51.00 10.65 543.15

zábradlie na moste: 19+32 51.00

17 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu m2 2,179.00 2.79 6,079.41

0509036204 m2 2,179.00

Kryt celoplošne, 50 mm: 937.00

2. vrstva celoplošne, 50 mm: 937.00
3. vrstva v prechodovej oblasti, +50 mm: 194+111 305.00
SPOLU 2179.00

18 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná - skládka investora t 276.73 1.98 547.93

0508020003.1 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km t 276.73

"potrebná vzdialenosť"
frézovaný asfalt na skládku určenú investorom: 0,127*2179 276.73

19 05080200 t 472.86 8.51 4,024.02

0508020003.2 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km t 472.86

"potrebná vzdialenosť"
betón s kameňom: 2,04*2,2 4.49
tehlové murivo: 0,50*1,8 0.90
prostý betón: 63,55*2,2 139.81
železobetón: 68,84*2,4+14,61*2,4 200.28
vpust: 0,5 0.50
vozovka, búraný asfalt: 305*0,181 55.21
vozovka, búrané nestmelené vrstvy: 305*0,235 71.68
SPOLU 472.86

20 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná - nosníky t 161.28 34.15 5,507.71

0508020003.3 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km t 161.28

"potrebná vzdialenosť"
nosníky KA: 67,20*2,4 161.28

21 05090104 Doplňujúce práce, recyklácia betónových konštrukcií t 345.98 1.16 401.33

betón s kameňom: 2,04*2,2 4.49
tehlové murivo: 0,50*1,8 0.90
prostý betón: 63,55*2,2 139.81
železobetón: 68,84*2,4+14,61*2,4 200.28
vpust: 0,5 0.50
SPOLU 345.98

22 05090162 Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií t 55.21 1.16 64.04

vozovka, búraný asfalt: 305*0,181 55.21

23 05090405 m 33.20 208.34 6,916.89

rezanie nonsíkov mosta počas búrania, hl. rezu 200 mm
pozdĺžne: 16,6*2 33.20

24 05090462 m 39.17 2.04 79.91

0509046201 m 39.17

zarezanie pre zálievky: 13,3+10,77+15,10 39.17

25 05090503 Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu cm 12,718.20 0.72 9,157.10

0509050301.1 Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu stien cm 12,718.20

pre kotvenie na spodnej stavbe, D20 

opora 1: (20*41+131*41)*1,1 6810.10
opora 2: (20*41+111*41)*1,1 5908.10
SPOLU 12718.20

26 05090605 Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie m2 82.30 7.10 584.33

0509060501 m2 82.30

tlak 100 Mpa

spodná stavba po odbúraní: 26+25 51.00

líc NK pred sanáciou: 16,1+15,2 31.30
SPOLU 82.30

45.11.24 Výkopové práce

27 01010301 Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami hod 80.00 6.09 487.20

0101030101 hod 80.00

počas výstavby z výkopov a stavebných jám 80.00

28 01010401 m 12.00 26.17 314.04

0101040102 m 12.00

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich 
konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových

Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 
50 mm

Doprava vybúraných hmôt vodorovná - skládka / recyklačný 
dvor

Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej 
konštrukcie

Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, 
podkladu

Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, 
podkladu hr. do 50 mm

Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie, 
tlakovou vodou

Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami do 500 
l/min

Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na 
povrchu

Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na 
povrchu do 300 mm
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29 01020200 Odkopávky a prekopávky nezapažené m3 95.66 6.80 650.49

0102020007 Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr.horniny 1-4 m3 95.66

"čiastočne ručný výkop"
okolo káblov a vedení 1.50

pre vpust a potrubie 1.50

pre šachtu a ORL 14.40

pre dlažby a schodiska, opora 1: 12.30

pre dlažby a schodiska, opora 2: 15.71

odkopy a čistenie krajnice: (65+12)*0,3 23.10

pre cestné obrubníky: 90,5*0,3 27.15

SPOLU 95.66

30 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch m3 352.35 6.24 2,198.66

0102040007 m3 352.35

pre oporu 1 85.15

pre oporu 2 86.10

pre krídlo 1P 54.60

pre krídlo 2P 49.00

vým podložia, 0,5 m pod Chaud. Doskami: 0,5*2*22,4 22.40

výmena podložia, 0,5 m pod krídlami: 0,5*(13,2+12,0) 12.60

výmena podložia, akt. Zóna vozovky: 0,5*(46+39) 42.50

SPOLU 352.35

31 01020600 Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov m3 65.40 6.24 408.10

0102060007 Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov, tr. horniny 1-4 m3 65.40

čistenie pod mostom: 30.20

odkop pomocných konštrukcií: 35.20

SPOLU 65.40

32 01040202 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením m3 190.90 45.83 8,748.95

0104020202 m3 190.90

zásyp opory 1: 46.80

zásyp opory 2: 47.00

zásypy potrubie, šachta ORL 6.90

obsypy, krídla opora 1: 30.60

obsypy krídla opora 2: 24.40

pomocné kon.pod mostom, doč.násyp pod pižmo 35.20

SPOLU 190.90

33 01060600 Premiestnenie  prehodením m3 47.80 2.14 102.29

0106060001 m3 47.80

prehadzovanie výkopu pri stavbe (pomocne) 47.80

34 01080102 m2 144.10 0.42 60.52

0108010201.1 m2 144.10

pod základy, min. Ederf,2 = 60 Mpa, (66+65)*1,1 144.10

35 01080102 m2 279.40 0.42 117.35

0108010201.2 m2 279.40

pláň vozovky, min. Ederf,2 = 90 Mpa, (143+111)*1,1 279.40

45.11.25 Presun zemín

36 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 650.41 12.60 8,195.17

0106020401 m3 650.41

"potrebná vzdialenosť"
zemina z výkopu pre dlažby, schody, krajnice, obr: 95.66

odkop dočasných spevnení: 86.00

pôvodne opevnenie brehov 51.00

zemina z výkopov: 352.35

zemina z výkopu v koryte: 65.40

SPOLU 650.41

45.11.27 Terénne úpravy

37 01080402 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch m2 126.00 1.84 231.84

0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 m2 126.00

pred mostom: 82.00

za mostom: 44.00

SPOLU 126.00

38 01080501 m2 126.00 2.14 269.64

0108050102 m2 126.00

pred mostom, 150 mm: 82.00

za mostom, 150 mm: 44.00

SPOLU 126.00

39 01080503 m2 126.00 4.07 512.82

0108050301 m2 126.00

pred mostom: 82.00

za mostom: 44.00

SPOLU 126.00

Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr.horniny 
1-4

Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín 
nesúdržných

Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, prehodením tr. horniny 
1-4

Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v 
násypoch

Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v 
násypoch, tr.horniny 1-4

Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v 
násypoch

Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v 
násypoch, tr.horniny 1-4

Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, 
tr. horniny 1-4

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím 
ornice

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice 
na svahu

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením 
trávnika hydroosevom

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika 
hydroosevom na ornicu
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40 01080811 m2 126.00 0.52 65.52

0108081102 m2 126.00

pred mostom: 82.00

za mostom: 44.00

SPOLU 126.00

45.21.10

41 13090204 m2 9.39 91.88 862.75

9.39

42 13090304 Vonkajšie povrchy stien, omietka hladká z malty cementovej m2 31.30 81.29 2,544.38

31.30

43 13091212 m2 31.30 20.82 651.67

ochranný a zjednocujúci náter, opory, 100%: 1,0*(16,1+15,2) 31.30

45.22.11 Stavebné práce na mostoch

44 11010301 Základy, dosky z betónu prostého m3 26.52 107.29 2,845.06

1101030103 Základy, dosky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) m3 26.52

podkladný betón opora 1 (Ch.doska): 0,2*2,5*12,2 6.10
podkladný betón opora 2 (Ch.doska): 0,2*2,5*12,2 6.10
podklaný betón pod krídlo 1P: 12,42*0,15+4,9*1,6*0,15 3.04
podklaný betón pod krídlo 2P: 11,27*0,15+4,7*1,6*0,15 2.82
pod prechodove dosky: 42,3*0,1*2 8.46
SPOLU 26.52

45 11010311 Základy, dosky, debnenie tradičné m2 12.93 35.47 458.63

1101031101 Základy, dosky, debnenie tradičné drevené m2 12.93

podkladný betón opora 1 (Ch.doska): 0,2*13,5 2.70
podkladný betón opora 2 (Ch.doska): 0,2*13,5 2.70
podklaný betón pod krídlo 1P: 0,15*15,8 2.37
podklaný betón pod krídlo 2P: 0,15*14,8 2.22
prechodove dosky: 14,7*0,1*2 2.94
SPOLU 12.93

46 11050502 m3 78.82 172.67 13,609.07

1105050207 m3 78.82

Chaudyho doska, UP,záverná stienka, dobetonávky opory
opora 1: 2,56*12,75+0,82*0,55+10,94*0,55 39.11
opora 2: 2,55*12,75+0,85*0,55+9,65*0,55 38.29
dobetonávka na líci drieku: 1,42 1.42
SPOLU 78.82

47 11050502 m3 2.75 189.35 520.52

1105050208 m3 2.75

Úložné bloky: 10*0,23*(0,35)+12*0,30*(0,54) 2.75

48 11050512 m2 155.07 40.36 6,258.42

1105051201 m2 155.07

Chaudyho doska, UP,záverná stienka, dobetonávky opory
opora 1: 2,56*3+2,0*2*12,75+0,82*2+10,94+0,55*(5,9+3,1+1,6) 77.09

opora 2: 2,55*3+2*2,0*12,75+0,85*2+9,65+0,55*(5,8+3,0+1,7) 75.78
dobetonávka na líci drieku: 2,2 2.20
Úložné bloky: 10*1,9*(0,35)+12*2,2(0,54) 20.91
SPOLU 155.07

49 11050521 t 16.63 2,236.55 37,198.30

1105052106 t 16.63

B500B, opora 1: 8,2*1,05 8.61
B500B, opora 2: 7,64*1,05 8.02
SPOLU 16.63

50 11050521 t 0.54 2,334.24 1,260.49

1105052107 t 0.54

(0,27+0,18)*1,2 0.54

Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, 
ošetrovanie, ochrana trávnika

Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, 
ochrana trávnika na svahu

Stavebné práce na stavbe viacbytových domov a rodinných 
domov

Vonkajšie povrchy stien, omietka hrubá zatrená z malty 
cementovej

sanačná malta hrubá, komplexný systém vrátane pasivácie 
výstuže a kotevného náteru, opory,, 30%: 0,3*(16,1+15,2)

sanačná malta jemná, komplexný systém vrátane pasivácie 
výstuže a kotevného náteru, opory, 100%: 1,0*(16,1+15,2)

Vonkajšie povrchy stien, postrek, náter muriva 
hydrofobizačným roztokom

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z 
betónu železového

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu 
železového, tr. C 30/37 (B 35)

30/37 - XF4, XA2, XC4, XD2 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3 
(vrátane úprav pracovných škár)

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z 
betónu železového

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu 
železového, tr. C 35/45 (B 45)

C 35/45 - XF4, XA3, XC4, XD3 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3 
(vrátane úprav pracovných škár)

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, 
debnenie z dielcov

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie 
z dielcov drevených

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, 
výstuž z betonárskej ocele

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, výstuž z 
betonárskej ocele 10505

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, 
výstuž z betonárskej ocele

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, výstuž z 
betonárskej ocele zo zváraných sietí
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51 11050302 m3 21.56 172.67 3,722.16

1105030207 m3 21.56

opora 1, 1P: 1,52*5+10,27*0,55 13.25
opora 2, 2P: 1,52*3,15+6,4*0,55 8.31
SPOLU 21.56

52 11050312 m2 54.95 40.36 2,217.90

1105031201 m2 54.95

opora 1, 1P:  2*14,37+1,52*2+0,55*2,06 32.91
opora 2, 2P: 2*8,95+1,52*2+0,55*2 22.04
SPOLU 54.95

53 11050321 t 2,236.55

1105032106 t

súčasťou položky:  " 1105052106 úložné prahy výstuž"

54 11050602 m3 13.24 189.35 2,506.99

1105060208 m3 13.24

ľavá: 0,23*20 4.60
pravá: 0,27*32 8.64
SPOLU: 13.24

55 11050612 m2 59.34 75.25 4,465.34

1105061201 m2 59.34

ľavá: (0,25+0,48+0,25)*20+8*0,23 21.44
pravá: 10*0,27+(0,25+0,60+0,25)*32 37.90
SPOLU 59.34

56 11050621 t 2.31 2,236.55 5,166.43

1105062106 t 2.31

B500B, 2,2*1,05 2.31

57 11080102 m3 20.00 172.67 3,453.40

1108010207 m3 20.00

opora 1: 40*0,25 10.00
opora 2: 40*0,25 10.00
SPOLU 20.00

58 11080111 m2 11.05 40.36 445.98

1108011101 m2 11.05

(3,5*0,25*3+0,25*11,6)*2 11.05

59 11080121 t 3.86 2,236.55 8,642.03

1108012106 t 3.86

2*1,84*1,05 3.9

60 11080202 m3 73.22 189.35 13,864.02

1108020208 m3 73.22

Priečnik opora 1: 12,75*1*0,85+12,75*0,1 12.11
Priečnik opora 2: 12,75*1*0,85+12,75*0,1 12.11
Doska: 0,22*222,7 48.99
SPOLU 73.22

61 11080211 m2 212.47 80.71 17,148.45

1108021101 m2 212.47

Medzi nosníkmi: 10*0,75*15,3 114.75

Pracovná škára medzi etapami: 5,71 5.71
Kraj dosky: (0,6+0,24+0,6+0,26)*15,3 26.01
Priečnik, opora 1: 2*1,2+1,2*12,75*2 33.00
Priečnik opora 2: 2*1,2+1,2*12,75*2 33.00
SPOLU 212.47

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z 
betónu železového

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu 
železového, tr. C 30/37 (B 35)

C 30/37 - XF4, XA2, XC4, XD2 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3 
(vrátane úprav pracovných škár)

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, 
debnenie z dielcov

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, debnenie 
z dielcov drevených

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, 
výstuž z betonárskej ocele

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, výstuž z 
betonárskej ocele 10505

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu 
železového

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu 
železového, tr. C 35/45 (B 45)

C 35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 22, S3  (vrátane 
úprav pracovných škár)

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie z 
dielcov

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie z 
dielcov drevených

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z 
betonárskej ocele

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z 
betonárskej ocele 10505

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, 
prechodové dosky z betónu železového 

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové 
dosky  z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

C 30/37 - XF2, XA2, XC4, XD2 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3 
(vrátane úprav pracovných škár)

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, 
prechodové dosky, debnenie tradičné

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové 
dosky, debnenie tradičné drevené

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, 
prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové 
dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, 
mostné dosky z betónu železového

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné 
dosky  z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)

C 35/45 - XF4, XA3, XC4, XD3 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4 
(vrátane úprav pracovných škár)

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, 
mostné dosky, debnenie tradičné

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné 
dosky, debnenie tradičné drevené
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62 11080221 t 17.01 2,236.55 38,043.72

1108022106 t 17.01

B500B
Doska: 7,2*1,05 7.56
Priečniky: 4,5*2*1,05 9.45
SPOLU 17.01

63 11080303 KS 11.00 5,571.85 61,290.35

KS
11.00

dĺžka nosníka: 16,70 m
rozpätie: 16,20 m
výška nosníka: 0,85 m
orientačný objem betónu / hmotnosť / 1 ks : 4,4 m3 / 11,44 t
počet: 6+5 ks 11.00

64 21080407 ks 22.00 1,015.80 22,347.60

2108040701 ks 22.00

do 750 kN, pevné 1.00

do 750 kN, priečne posuvné 10.00

do 750 kN, priečne pevné 1.00

do 750 kN, všesmerné 10.00

SPOLU 22.00

65 21200241 m2 3.47 63.97 221.66

pod ložiská hr. 10 mm, 22*0,35*0,45 3.47

66 21080409 m 23.20 40.71 944.47

2108040901 m 23.20

úprava detailu vrubového kĺbu prechodovej dosky: 2*11,6 23.20

67 21250206 Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové m 52.00 235.46 12,243.92

ľavá rímsa, vrátane osadenia a PKO 20.00

pravá rímsa, vrátane osadenia a PKO 32.00

SPOLU 52.00

68 21250320 Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače ks 2.00 407.05 814.10

odvodňovacie trubičky na idvodnenie izolácie, nerez 2.00

69 21250320 Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače ks 4.00 1,548.54 6,194.16

liatinové, odtok DN150 dl 1,4 m, mreža liatina D400 4.00

70 21250321 m 16.00 207.95 3,327.20

nerezové závesy a úchyty, DN 200 mm

71 21250422 m2 10.12 15.00 151.87

2125042204 m2 10.12

za prechodovou doskou,  50 mm: 0,3*11,64*2 6.98

krídla: 0,55*(2,87+2,84) 3.14

SPOLU 10.12

72 21250426 m 26.50 1,191.38 31,571.57

2125042601 m 26.50

2*13,25 26.50

73 21250906 Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové ks 80.00 32.74 2,619.20

kotvy rímsy, dodávka a montáž 80.00

74 21251006 m3 175.00 20.93 3,662.75

2125100602 m3 175.00

175.00

45.23.11 Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení

75 27070401 Chráničky z rúr plastových, nedelená m 72.00 13.37 962.64

2707040101 Chráničky z rúr plastových, nedelená,  do D 219 mm m 72.00

DN 80 mm do rímsy: 2*32+8 72.00

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, 
mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné 
dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, 
mostné trámy z betónu predpätého

vopred pradpätý nosníky z betónu triedy C45/55, parametre 
únosnosti podľa zadania PD (Technická správa a Startický 
výpočet), vrátane dopravy osadenia, poźiadavky na tvar:

Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové 
a gumené

Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a 
gumené, zvislé zaťaženie do 1 MN

Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, 
plastbetón

Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo 
železobetónu

Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo 
železobetónu, zvislé zaťaženie do 1 MN

Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie 
potrubie

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň 
dilatačných škár

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných 
škár z polystyrénu

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné 
závery povrchové posun

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery 
povrchové posun do 60 mm

dolatácia pore pohyb do 30 mm, gumokovová, vrátane lôžka a 
vrátane rímsových plechov, osadenie na výstuž

Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov 
oceľové

Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové 
ťažké

montážne bárky z podpier PIŽMO pre dočasné podopretie: 
95+80



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 201 - Most ev.č. 11-229
KS : 2141

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

76 27201392 m3 3.48 47.93 166.80

štrkopiesok fr. 8-16 mm 2.88
štrkopiesok fr. 0-32 mm 0.60
SPOLU 3.48

45.23.31

77 22030643 m2 3.64 140.72 512.22

2203064302 m2 3.64

v úžľabí, hr. 45 mm: 0,1*17,6 1.76

okolo odvodňovačov: 0,39*4 1.56

okolo trubičiek, hr. 55 mm: 0,04*2 0.32

SPOLU 3.64

78 22030951 m 83.67 9.55 799.05

popri obrubníku I/11: 32+10,5+1+1 44.5

v zarezaní: 13,3+10,77+15,10 39.17

SPOLU 83.67

79 22040145 m2 180.00 70.52 12,693.60

2204014501 m2 180.00

180.00

80 22250671 ks 3.00 145.38 436.14

2225067103 ks 3.00

340-60 "Vadičovský potok" 2.00

203 "zákaz vjazdu" 1.00

SPOLU 3.00

81 22250672 ks 4.00 145.38 581.52

2225067103 ks 4.00

evidenčé číslo mosta, v zmysle TP 2.00

identifikačné číslo mosta, v zmysle TP 2.00

SPOLU 4.00

82 22250674 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, stĺpiky ks 3.00 40.71 122.13

2225067401 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, stĺpiky oceľové ks 3.00

83 22250762 ks 13.00 63.97 831.61

2225076204 ks 13.00

dopravné gombíky, biele, H, do vozovky 4.00

dopravné gombíky, biele, na obrubník, kyklop 4.00

dopravné gombíky modré, na obrubník, kyklop 5.00

SPOLU 13.00

22250776

84 2225077601 m2 46.25 16.05 742.31

46.25

85 2225077602 m2 21.25 16.05 341.06

(štruktúrované neakustický dvojzložkový plast)
601: 0,125*(85+80) 20.63

602: 0,125*5 0.63

SPOLU 21.25

86 2225077603 m2 11.40 16.05 182.97

630 (štruktúrované neakustický dvojzložkový plast): 6*1,9 11.40

87 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 57.50 18.99 1,091.93

2225098001.1 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové betónové m 57.50

cestný obrubník 150x250x1000 do bet. Lôžka hr,min. 150 mm
11,5+11,5+0,5+32+2 57.50

88 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 33.00 15.80 521.40

2225098001.2 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové betónové m 33.00

4+1+13+3+12 33.00

Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., 
štrkom drveným

Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a 
nekrytých parkovísk

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový koberec drenážny

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový koberec drenážny z plastbetónu

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár 
pri opravách, asfaltová zálievka

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, 
prefabrikované panely cestné

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov, prefabrikované 
panely cestné zo železobetónu

zriadenie panelovej rovnaniny pod ťažkú podpernú konštrukciu, 
vrátane urovnania podkladu: 2*45*2

Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny 
alebo zväčšený rozmer

Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny 
alebo zväčšený rozmer oceľové reflexné

Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny 
alebo zväčšený rozmer - ev.č. mosta

Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny 
alebo zväčšený rozmer oceľové reflexné

Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie 
kovové

Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie kovové, 
smerové značenie

Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie 
striekané a náterové

doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie 
striekané a náterové vodiacich pruhov

601 (štruktúrované neakustický dvojzložkový plast): 
0,25*(85+100)

Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie 
striekané a náterové deliacich čiar

Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie 
striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď.

chodníkový obrubník 100x250x1000 do bet. Lôžka hr,min. 150 
mm



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 201 - Most ev.č. 11-229
KS : 2141

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

89 22251445 m2 588.90 5.99 3,527.51

2225144501 m2 588.90

vo vozovke:  (434+65)*1,1 548.90

v preplátovaní: 14+26 40.00

SPOLU 588.90

22251161 m 4.00 35.39 141.56

2225116102 m 4.00

TBM 1-60, žľab do betónu hr. 150 mm s vyškátovaním

11250601 ks 1.00 174.45 174.45

výustný objekt odvodnienia, bet. blok, C25/30:  0,8 x 0,6 x 0,6 m

45.23.32

90 22010104 m3 70.40 33.27 2,342.21

ŠD 31,5 Gc, 200 mm,  prechod oblasť: (194+111)*0,2*1,1 67.10

chodník ŠD 31,5 Gc, 150 mm: 20*0,15*1,1 3.30

SPOLU 70.40

91 22010204 m3 7.70 36.17 278.51

spevnenie krajníc, ŠD 0-22 hr. 100 mm, hutnenie: 0,1*(12+65) 7.70

92 22020421 m3
48.15 97.61 4,699.92

2202042101 m3
48.15

cesta: CBGM C5/6 150 mm, pred mostom: (194+111)*0,15 45.75

chodník: CBGM C5/6 120 mm: 20*0,12 2.40

SPOLU 48.15

93 22030329 m2 335.50 1.47 493.19

2203032904 m2
335.50

medzi CBGM a Acp, PI 1,0 kg/m2, (194+111)*1,1 335.50

94 22030330 m2 1,623.80 0.49 795.66

2203033004 m2
1,623.80

PSE PmB 0,5 kg/m2 
chodník: 20.00
medzi SMA a ACo: 199*1,1 218.90
medzi ACo a NAIP: 199*1,1 218.90
medzi SMA a Acl: (579+176)*1,1 830.50
medzi Acl a Acp: (194+111)*1,1 335.50
SPOLU 1623.80

95 22030640 m3 8.96 326.31 2,922.11

2203064004.1 m3 8.96

ACo 11-I, PMB, 45 mm, na moste: 199*0,045 8.96

96 22030640 m3 45.30 290.84 13,175.05

2203064004.2 m3 45.30

ACl 16-I, PMB, 60 mm, mimo mosta: (579+176)*0,06 45.30

97 22030640 m3 24.40 255.66 6,238.10

2203064004.3 m3 24.40

ACp 22-I, 80 mm,  preh. oblasť: (194+111)*0,08 24.40

22030640 m3 0.66 302.97 199.96

98 2203064002 m3 0.66

chodník: ACo 8 - I, 30 mm, STN EN 13108-1: 0,03*20*1,1 0.66

99 22030641 m3 40.45 364.01 14,723.33

2203064101 m3 40.45

SMA 11-I, 40 mm
Na moste: 199*0,04 7.96
Pred mostom: 579*0,04 23.88

Doplňujúce konštrukcie,  pri stavbe krytov komunikácií, 
výstužná vložka

Doplňujúce konštrukcie,  pri stavbe krytov komunikácií, výstužná 
vložka, geomreža

Výstužná mreža vo vozovky zo sklených vlákien, pevnosť v 
dvoch vzájomne kolmých smeroch 115/115kN/m

Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových 
tvárnic

Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. 
nad 500 mm

Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu 
prostého

Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a 
nekrytých parkovísk

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, 
štrkodrva

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, 
štrkodrva

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, 
cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené 
cementom

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, 
cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené 
cementom KZC I

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
postreky, nátery, posypy infiltračný postrek

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
postreky, nátery, posypy infiltračný postrek z modifikovanej 
emulzie

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
postreky, nátery, posypy spojovací postrek

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej 
emulzie

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový betón

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový betón  triedy I modifikovaný

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový betón

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový betón  triedy I modifikovaný

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový betón

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový betón  triedy I modifikovaný

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový betón

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový betón  triedy II

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový koberec mastixový

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 201 - Most ev.č. 11-229
KS : 2141

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

Za mostom: 176*0,04 7.04
V preplátovaní: 1,0*(13,32+10,77+15,1)*0,04 1.57
SPOLU 40.45



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 201 - Most ev.č. 11-229
KS : 2141

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

100 22030951 m 104.92 3.46 363.02

popri obrube rímsy: 20+32 52.00
popri odvodňoačoch: 4*1,6 6.40
priečne vo vozovke pri MZ: 4*11,63 46.52
SPOLU 104.92

45.23.33

101 11250601 ks 2.00 143.53 287.06

1125060106 ks 2.00

výustné objekty drenážného potrubia, KPL 2.00

45.24.70

102 11010101 Základy, pásy z betónu prostého m3 12.66 131.57 1,665.68

1101010106 Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) m3 12.66

C 25/30 XF2, XA2, XC3 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4
základ pod dlažbu, po obvode:  0,6*0,3*(8+11) 3.42

vyplnenie medzi oporou a štetovnicami: 13,2*0,7 9.24

SPOLU 12.66

103 11010111 Základy, pásy, debnenie tradičné m2 64.92 35.47 2,302.71

1101011101 Základy, pásy, debnenie tradičné drevené m2 64.92

17,1*1,2+28,5*1,2 64.92

104 11090102 Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového m3 8.34 189.35 1,579.65

1109010208 m3 8.34

C 35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 22, S3
Revízne schodisko opora 1: 3,0*1,1 3.30

Revízne schodisko opora 2: 2,8*1,1 3.08

Výplň ostrovčekov: 6,3*0,25 1.58

Za schodiskom: 1,55*0,25 0.39

SPOLU 8.34

105 11090111 Schodiskové konštrukcie kompletné, debnenie tradičné m2 17.20 35.47 610.08

1109011101 Schodiskové konštrukcie kompletné, debnenie tradičné drevené m2 17.20

Revízne schodisko opora 2: 8.80
Revízne schodisko opora 2: 8.40

SPOLU 17.20

106 11090121 t 0.91 2,334.24 2,117.62

1109012107 t 0.91

8x8x150x150: 140*5,4kg/m2*1,2 0.91

107 11210201 Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého m3 11.70 131.57 1,539.37

m3 11.70

C 25/30 XF2, XA2, XC3 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S4
pod dlažbu 150 mm, opora 1: 0,15*32*1,2 5.76

pod dlažbu 150 mm, opora 2: 0,15*33*1,2 5.94

SPOLU 11.70

108 31210203 Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa m3 11.00 82.09 902.99

3121020302 Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa do 200 kg m3 11.00

okolo svahov 11.00

109 31210303 Spevnené plochy, dlažby z  lomového  kameňa m2 78.00 46.39 3,618.42

3121030302 m2 78.00

lomový kameň 150 mm s vyškárovanim, opora 1: 32*1,2 38.40

lomový kameň 150 mm s vyškárovanim, opora 2: 33*1,2 39.60

SPOLU 78.00

45.26.14 Izolačné práce proti vode

61010101

110 6101010101 m2 169.27 23.98 4,059.05

izolačné nátery ALP + 2xALN

Opora 1, krídla: (27,4+9,5)*1,1 40.59

Opora 2, krídla: (27,3+8,6)*1,1 40.59

prechodové dosky: 40,04*2*1,1 88.09

SPOLU 169.27

111 6101010102 m2 136.57 23.98 3,274.83

izolačné nátery ALP + 2xALN
Opora 1, krídla: (2,7+15,4+14,3+25,4+0,8)*1,1 64.46

Opora 2, krídla: (2,6+15,4+12,9+25,9+0,8)*1,1 63.36

prechodové dosky: 2*15,9*0,25*1,1 8.75

SPOLU 136.57

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škár 
pri opravách, asfaltová zálievka

Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a 
nekrytých parkovísk

Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu 
prostého

Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu 
prostého tr. C 25/30 (B 30)

Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích 
kanálov a akvaduktov

Schodiskové konštrukcie kompletné z betónu železového, tr. C 
35/45 (B 45)

Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej 
ocele

Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele 
zo zváraných sietí

Spevnené plochy, pätky, opevnenie z betónu prostého, tr. C 
25/30 (B 30)

Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú 
maltu

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 
náterivami a tmelmi

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 
náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 
náterivami a tmelmi na ploche zvislej



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 201 - Most ev.č. 11-229
KS : 2141

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

112 61010103 m2 58.50 17.08 999.18

6101010301 m2 58.50

tesniaca fólia v prechodovej oblasti mosta, PE 1,5 mm
11,7*2,5*2 58.50

61010105

113 6101010501 m2 169.27 5.58 944.53

tesniaca fólia: 11,7*2,5*2*2 117

nátery ALP+2xALN: 169,27 169.27

SPOLU 169.27

114 6101010502 m2 136.57 5.58 762.06

136.57

115 61010501 m2 244.97 31.98 7,834.14

6101050101 m2 244.97

244.97

116 61010502 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi m2 285.22 34.31 9,785.97

6101050201 m2 285.22

mostoka: 222,7*1,1 222.70

preloženie na PD: 2*12,8*1,1 28.16

preloženie krídla/PD: 1,2*(0,8+3,5+0,8+3,5)*1,1 11.35

pod rímsami na NK ochrana: 0,65*17,7*2 23.01

SPOLU 285.22

45.26.21 Lešenárske práce

117 03010101 Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami m2 68.00 9.30 632.40

0301010101 m2 68.00

pomocné pracovné lešenie: 98 68

45.26.22 Základové práce a vŕtanie vodných studní

118 02010104 m3 1.00 46.58 46.58

0201010401 m3 1.00

obsyp trativodného potrubia: 0,04*(12,5+12,5) 1.00

119 02010204 m3 17.55 46.58 817.48

0201020401 m3 17.55

ochranná ŠP vrstva tesniacej fólie: (11,7*2,5*2)*2*0,15 17.55

120 02010203 m3 77.50 36.21 2,806.28

0201020302 m3 77.50

vým podložia, 0,5 m pod Chaud. Doskami: 0,5*2*22,4 22.40

výmena podložia, 0,5 m pod krídlami: 0,5*(13,2+12,0) 12.60

výmena podložia, akt. Zóna vozovky: 0,5*(46+39) 42.50

SPOLU 77.50

121 02010309 m 34.00 12.94 439.96

0201030906 m 34.00

za oporami: 17+17 34.00

02050132 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov
122 0205013201 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hĺ. do 10 m m2 66.00 404.20 26,677.20

66.00

123 0205013202 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hĺ. nad 10 m m2 80.00 101.18 8,094.40

Opora 1 od obchádzky, napríklad LnIII 4,0 m: 4*4 16.00

V osi medzi etapami, napríklad LnIII 4,0 m: 5*4*2 40.00

Krídla, napríklad LnIII 4,0 m: 4*3*2 24.00

SPOLU 80.00

124 02050432 Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov m2 80.00 61.06 4,884.80

0205043201 Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov vytiahnutím m2 80.00

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 
fóliami

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami 
na ploche vodorovnej

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 
ochrannými a podkladnými textíliami

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 
ochrannými a podkladnými textíliami na ploche vodorovnej

geotextília, CBR 2,5 kN (min.), netkaná, materiál PP, ochrana 
izolácií podľa zoznamu:

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 
ochrannými a podkladnými textíliami na ploche zvislej

geotextília, CBR 2,5 kN (min.), netkaná, materiál PP, ochrana 
izolácií ALP+ALN

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami 
a tmelmi

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a 
tmelmi na ploche vodorovnej

brokovanie a pečatiaca vrstva mostovky, dvojzložková 
dvojvrstvová, kotviaci impregnačný náter  0,4-0,6 kg/m2, 
pečatiaci náter 0,6-0,8 kg/m2, spolu mun. 1,1 kg/m2, bez 
posypu, v súlade s STN 73 6242 a TKP22: (222,7)*1,1

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche 
vodorovnej

Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami šírky 
od 0,8 do 1,0 m

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier 
alebo trativodov kamenivom ťaženým

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov kamenivom ťaženým drobným

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše 
pod základy, z  kameniva ťaženého

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod 
základy, z  kameniva ťaženého drobného

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše 
pod základy, z kameniva drveného

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod 
základy, z kameniva drveného fr. 16-125 mm

Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z 
potrubia plastického

Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia 
plastického DN 160 mm

O1, napríklad LnIII 4,0 m trvalé, vrátene následného skrátenia 
(úprava dĺžky): 16,5*4



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 201 - Most ev.č. 11-229
KS : 2141

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

125 25020111 Studne, betónové skruže celokruhové ks 2.00 145.38 290.76

2502011101 Studne, betónové skruže celokruhové od D 0,80 m do D 1,50 m ks 2.00

čerpacie jamy v základovej škáre, skruž, KPL 2.00

45.23.13

126 11200101 m3 1.35 171.40 230.88

1120010106 m3 1.35

podkladný betón ORL, šachrta, vpust
2,5*2,5*0,15+1,5*1,5*0,15+0,6*0,6*0,2 1.35

127 11200111 m2 2.91 35.47 103.22

1120011101 m2 2.91

podkladný betón ORL, šachrta, vpust
4*2,55*0,15+4*1,5*0,15+4*0,6*0,2 2.91

128 11250302 m3 1.37 172.67 236.82

1125030207 m3 1.37

monolitické dno šachty
1,3*1,3*0,35+0,15*4*1,3 1.37

129 11250311 m2 7.80 35.47 276.67

1125031101 m2 7.80

monolitické dno šachty
4*1,3*1,0+4*1*0,65 7.80

130 11250321 t 0.14 2,236.55 313.12

1125032106 t 0.14

KS 8x8x100x100 (3x2 - 3ks)

131 12200116.1 ks 2.00 78.11 156.22

ŽB skruž DN 1000, H 500

132 12200116.2 ks 2.00 89.44 178.88

ŽB konus DN 1000/600, H 1000

133 12200116.3 ks 2.00 23.08 46.16

vyrovnávací prstenec, ŽB DN 600, H 100

134 12200116.4 ks 1.00 27.17 27.17

vyrovnávací prstenec, ŽB DN 1000, H 150

135 27031172 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné ks 1.00 334.52 334.52

2703117201 ks

136 27030422 Kanalizácie, rúry plastové, PVC m 15.50 44.19 684.95

2703042204 Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 200 m 15.50

137 27031175 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti m 15.50 10.47 162.29

2703117501 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti vodou m

138 27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky ks 2.00 173.70 347.40

2703117601 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - poklopy ks
kruhový plný s rámom, osadenie do malty, DN 600mm, D400

139 27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky ks 8.00 14.59 116.72

2703117604 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - stúpadlá ks

140 27031178 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, čističky odpadových vôd ks 1.00 5,891.45 5,891.45

2703117801 ks

ORL, kapacita 8l/s, čistenie do 0,1 mg/l 

141 27201391 m3 1.95 53.68 104.61

podsyp/obsyp potrubia 0.54

podsyp pod ORL 1.41

SPOLU 1.95

Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a 
kanalizácie

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu 
prostého

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. 
C 25/30 (B 30)

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie 
tradičné

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné 
drevené

Doplňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu 
železového

Doplňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu 
železového tr. C 30/37 (B 35)

Doplňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, debnenie 
tradičné

Doplňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, debnenie tradičné, 
drevené

Doplňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, výstuž z 
betonárskej ocele

Doplňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, výstuž z 
betonárskej ocele 10505

Podkladné konštr. pre inž. stavby, prstence z 
prefabrikovaných dielcov

Podkladné konštr. pre inž. stavby, prstence z 
prefabrikovaných dielcov

Podkladné konštr. pre inž. stavby, prstence z 
prefabrikovaných dielcov

Podkladné konštr. pre inž. stavby, prstence z 
prefabrikovaných dielcov

Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné z 
betónových dielcov

nový vpust, 500/500, mraža liatina D500, lapač nečistôt, dno s 
kalovým priestorom, výška celkom 1,5 m, vrátane výkopu a 
obetónovania, výtok D200

vyvedenie vpustu, vrátane kolien a prechodov, osadenie a 
prestupy, 6,5+3+1+5

Kanalizácie, ostatné konštrukcie, čističky odpadových vôd z 
betónových dielcov

Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., 
štrkopieskom



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : 201 - Most ev.č. 11-229
KS : 2141

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD CPV KÓD SP KÓD SPP

SPOLU bez DPH 588,027.92



STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : C.2 - CSS - úprava signálných plánov
KS : 2111

POLOŽKA VÝKAZ VÝMER M.J. MNOŽ. J.C Cena
Č. KÓD SP

1 220960127 ks 6.00 91.59 549.54

2 220960127.2 ks 6.00 65.94 395.64

3 404421912.2 epoxyd material   ks 6 97.69 586.14

4 220960128 Montáž AP a RP na stožiar   ks 1.00 90.37 90.37

5 220960129 Nastavenie s prevádzkovanie AP, RP,FCM,FCI   ks 3.00 299.18 897.54

6 220960436 SW, úprava programov radiča CDS ks 2.00 549.52 1,099.04

7 220960436 Preprogramovanie radiča CDS  ks 3.00 201.49 604.47

8 750608 ks
3.00 915.87 2,747.61

9 220960441 ks 1.00 63.50 63.50

10 Demontáž magnetosenzorov z vozovky ks 6.00 79.99 479.94

Ostatné náklady na stavbu   

11 Doprvné náklady kpl 1.00 575.69 575.69

SPOLU bez DPH 8,089.48

22-M 089 - Montáže oznam. a zabezp. zariadení /skupina 096/ 
  

Montáž bezdrotového detektora do vozovky vrátane zálievky 
 

Vŕtanie otvor. korunkové do ABS pre Magnetometer 
dn100mm   

Magnetometer Senzor VSN240-F-2 vrátane montážnej 
súpravy a lepidla

Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na 
blikajúcu žltú so zaistením v radiči  

22M 089 - D E M O N T Á Ž E oznam a zabezp zariadení (sk 
096)   



Príloha č. 1 k ZoD

STAVBA : I/11 Radoľa - most 229 (DRS/DP)

ČASŤ : Rekapitulácia nákladov stavebných prác
KS : 2111

NÁZOV OBJKETU CENA BEZ DPH DPH CENA S DPH

000 Všeobecné položky stavby 123,620.38 € 24,724.08 € 148,344.46 €

101 Úprava komunikácií 33,516.62 € 6,703.32 € 40,219.94 €

201 Most ev.č. 11-229 588,027.92 € 117,605.58 € 705,633.50 €

C.2 - CSS Úprava sognálných plánov CSS 8,089.48 € 1,617.90 € 9,707.38 €

SPOLU 753,254.40 € 150,650.88 € 903,905.28 €

V Žiline, dňa ........................

                  Ing. Ján Michel Ing. Vladimír Zajac
                   riaditeľ oblasti ekonóm oblasti
            na základe plnej moci na základe plnej moci

ČÍSLO 
OBJEKTU















Príloha č. 3 k ZoD

FORMULÁR Č. 4

                                                            ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Ak uchádzač v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol 
nasledujúce podrobnosti:

Meno a priezvisko /

obchodné meno dodávateľa,

adresa sídla Predmet dodávok/ Práca
určená pre dodávateľa

Podiel 
dodávky v 
% na 
celkových 
nákladoch 
zo zmluvy

Skúsenosti z
podobných

stavieb
(špecifikujte
podrobnosti)

IČO

     osoba oprávnená konať za
subdodávateľa

dátum narodenia
DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62,
01001 Žilina, SR

36 848 751

Ing. Martin Pitoňák PhD.
Na stanicu 1120/23A,

01009 Žilina
20.03.1981

Projektové práce 1,98 %

GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.
Bojnická 3

831 04 Bratislava

35 859 890

Ing. Kateřina Nakládalová
Bajzova 234/10

821 08 Bratislava
25.06.1965

Geodetické práce 2,41 %

BRB výroba s.r.o.
Bytčianska 497/126

010 03 Žilina

50 928 295

Martina Beliančinová
Rudina 548,

023 31 Rudina
13.12.1975

Dodávka a montáž bezpečnostných
zariadení - zábradlie

1,70%



ZAKLADANIE OK, s. r. o.
Prúdy 93/4,

91101 Trenčín

36 786 683

Ing. Miroslav Hlucháň
Prúdy 93/4,

91101 Trenčín
03.08.1948

Štetovnicové konštrukcie 5,26%

Značky, s.r.o,
J. Ťatliaka   1785

026 01 Dolný Kubín

35 859 890

Mgr. Martin Pukáč
Medzihradská 1303/63

026 01 Dolný Kubín
30.09.1977

Dopravné značenie 3,44%

ALAM s.r.o.
Mlynské Luhy 88,

821 05 Bratislava - mestská
časť Ružinov

35 839 465

Martin Lančarič
Tomášikova 22,
82102 Bratislava

12.09.1971

Úprava signálnych plánov 1,07%

V Žiline dňa …………………….

__________________           __________________
                               Ing. Ján Michel Ing. Vladimír Zajac
                                riaditeľ oblasti    ekonóm oblasti
                           na základe plnej moci                                                    na základe plnej moci         



Príloha č. 4 k ZoD

ZOZNAM KĽÚČOVÝCH ODBORNÍKOV

Názov zákazky: 

„I/11 Radoľa – most 229 “

1. Vedúci stavby
Ing. Jozef Rambala

2. Zástupca vedúceho stavby
Tomáš Tulec

V Žiline, dňa ......................

__________________ __________________
                              Ing. Ján Michel    Ing. Vladimír Zajac
                              riaditeľ oblasti      ekonóm oblasti
                         na základe plnej moci                                                        na základe plnej moci
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Metodický pokyn 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje 

mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, 

výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov 

 

Článok 1 

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien 

v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie 

a rekonštrukcie inžinierskych stavieb1 a budov (ďalej len ,,stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, 

a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré ešte len budú vyhlásené.  

(2) Metodický pokyn je určený  organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo  

a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové 

organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské 

organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré 

zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných 

prostriedkov2. 

Článok 2 

(1)  Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej  

len „obstarávateľ“)3 povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien 

nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných 

stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.  

(2)  K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch 

nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk  

do súťaže na zhotovenie stavby.  

(3)  Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa 

stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby 

vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, 

pričom: 

a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „𝑡0“) je kvartál, do ktorého spadá 

kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže  

na zhotovenie stavby; 

b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „𝑡“), je obdobie (kvartál), za ktoré  

si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu. 

                                                           
1 § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 
2 §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

3 §7 – 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

ZelnikovaMar
Písací stroj
Príloha č. 6 k ZoD
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(4)  V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby,  

pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 

2, ods. 3 tohto metodického pokynu. 

(5)  V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene 

harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne  

zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky 

adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie  

sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického 

pokynu. 

(6)  V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby  

z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej 

lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby. 

(7)  V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná 

časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % 

a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej 

realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny)  

pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien 

(priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - 

mesačne [sp0202ms], a  Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne 

[sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom 

sídle www.statistics.sk. 

(8)  Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských 

cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom  

a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné 

previesť na obdobie kvartál pre obdobia 𝒕𝟎 a 𝒕 tak, že sa vypočíta aritmetický priemer 

vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu 𝒕𝟎 a 𝒕. Vypočítané 

aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá  

z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – 

Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu 

k bázickému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého  

z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. 

(9)  Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty: 

a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné 

finančné nároky.  

b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie 

finančných nárokov. 

c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny 

vo finančných nárokoch. 
 

(10) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný: 

 

𝑷𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟐𝟎 ∗ (
𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎

) + 𝟎, 𝟎𝟖 ∗ (
𝑫𝒕

𝑫𝒕𝟎

) + 𝟎, 𝟔𝟐 ∗ (
𝑪𝑴𝑰𝒕
𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎

) 
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Kde: 

𝑷𝒕 :  násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú 

hodnotu vykonanú za obdobie „𝒕“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota 

násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.  

𝒕 :  ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje 

indexáciu. 

𝒕𝟎 :  referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula 

lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟏𝟎 :  pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti  

a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii. 

𝟎, 𝟐𝟎 :  koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 

a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. 

nákladov na pracovnú silu. 

𝑯𝑰𝑪𝑷 :  ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) 

- mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– (Harmonized indices of 

consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná  

za kvartál, v období „𝒕“. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné 

obdobie (kvartál) v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na 

predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟎𝟖 :  koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 

a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných 

hmôt (motorovej nafty). 

𝑫 :  ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne 

[sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑫𝒕 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – 

mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“ 

𝑫𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – 

mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý 

uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟔𝟐 :  koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 

a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien 

materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR. 

𝑪𝑴𝑰 :  ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 

[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices  

of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný 
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Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 

www.statistics.sk. 

𝑪𝑴𝑰𝒕 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – 

štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období 

„𝒕“. 

𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – 

štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období 

„𝒕𝟎“. 

Článok 3 

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa .... 2022. 

Článok 4 

Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien 

nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii 

železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018. 

 

 

 V Bratislave 

 

    Andrej Doležal 

minister dopravy a výstavby 

  Slovenskej republiky  
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PREDMET USMERNENIA

1. Toto  Metodické usmernenie SRP č.  2/2022 v súvislosti  s využitím systému preddavkových
platieb (ďalej len „usmernenie“) upravuje možnosť prijímateľa (objednávateľa) využiť systém
preddavkových  platieb  zakotvením  tejto  možnosti  v rámci  súťažných  podkladov  a  do
zmluvných podmienok Zmluvy o dielo so zhotoviteľom/dodávateľom. 

2. V rámci  projektov  financovaných  z Operačného  programu  Integrovaná  infraštruktúra
v programovom  období  2014  –  2020,  môže  objednávateľ  poskytnúť
zhotoviteľovi/dodávateľovi  kedykoľvek  počas  trvania  kontraktu  preddavkovú  platbu.
Možnosť poskytnúť zhotoviteľovi/dodávateľovi preddavkovú platbu po 01. februári 2023 je
viazaná na poskytnutie výnimky zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky o ktorú
žiada Riadiaci orgán (RO OPII). 

3. Preddavková platba zo strany zhotoviteľa/dodávateľa musí byť zúčtovaná prijímateľovi tak,
aby prijímateľ predložil kompletnú podpornú dokumentáciu vzťahujúcu sa k poskytnutému
preddavku na Riadiaci orgán najneskôr do  31. júla 2024. 

4. V prípade,  ak  prostriedky poskytnuté z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a
Kohézneho fondu nebudú zúčtované  do  termínu  uvedeného v bode  3  tohto  usmernenia
a plnenie  s využitím  preddavkovej  platby  poskytovanej  prijímateľom
zhotoviteľovi/dodávateľovi  na  základe  Zmluvy  o dielo  nebude  dodané,  poskytnuté  alebo
vykonané v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov, budú tieto výdavky považované za
neoprávnené  a prijímateľ  bude  povinný  tieto  neoprávnené  výdavky  vrátiť  Riadiacemu
orgánu. 

5. Prijímateľ je v prípade uplatnenia preddavkových platieb povinný predkladať žiadosť o platbu
s  výdavkami  za  preddavkové  platby  samostatne.  Prijímateľ  predkladá  žiadosť  o  platbu
Riadiacemu orgánu spolu s účtovnými dokladmi (preddavkovou faktúrou), na základe ktorých
je uhrádzaná preddavková platba prijímateľom zhotoviteľovi/dodávateľovi. 

6. Riadiaci orgán je následne povinný vykonať kontrolu dodania predmetu plnenia najneskôr do
31. augusta 2024. 

7. Týmto usmernením nie sú dotknuté pravidlá a podmienky stanovené zákonom č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení, Systémom finančného riadenia štrukturálnych
fondov,  Kohézneho fondu a  Európskeho námorného a  rybárskeho fondu na  programové
obdobie 2014 – 2020, Systémom riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov
na programové obdobie 2014 – 2020 a Usmernením k ukončeniu programov financovaných
zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na
programové obdobie 2014 – 2020 a prijímateľ je povinný sa nimi riadiť. 

8. Ustanovenia platné v rámci ostatnej riadiacej dokumentácie RO OPII, na ktoré majú dopad
ustanovenia tohto usmernenia, sa budú aplikovať primerane v súlade s týmto usmernením, t.
j.  ustanovenia  tohto  usmernenia  majú  prednosť  pred  znením  ustanovení  definovaných
v aktuálne platnej riadiacej dokumentácií RO OPII.

Príloha:

Články Zmluvy o     dielo umožňujúcich poskytnutie preddavkových platieb  
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