
DODATOK č. 1 

KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2017/000135-034 zo dňa 03.11.2017 
 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ  

Názov a sídlo: Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

Pribinova č. 2 

812 72 Bratislava 
  

V zastúpení: Ing. Michaela Boďová 

generálna riaditeľka sekcie hnuteľného a nehnuteľného 

majetku Ministerstva vnútra SR na základe plnej moci 

č.p.: KM-OPS4-2018/001604-232 zo dňa 01.06.2018 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 
JUDr. Martina Tóth 

riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku  

a investičnej výstavby sekcie hnuteľného a nehnuteľného 

majetku MV SR 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 
 

Ivan Kopásek 
  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
  

Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

IČO: 00 151 866 

DIČ: 2020571520 

tel.: 096148 5412 

fax: 096148 5309 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

 

Zhotoviteľ   

Názov a sídlo: EBC group s.r.o. 

Radničné námestie č. 29 

085 01  Bardejov 
  

V zastúpení: Ing. Vladimír Kočar - konateľ 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 

 

Ing. Vladimír Kočar 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 

 

Miroslav Poláček 
  

Bankové spojenie/SWIFT:                                                            . 

Číslo účtu IBAN:                                                      . 

IČO: 36 716 235 

DIČ: 2022297002 

IČ DPH: SK2022297002 

tel.:                                . 

fax.:  
  

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 

18119/P. 

(ďalej len „zhotoviteľ) 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 



 

 

Zmluvné strany sa v zmysle článku XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000135-034  

zo dňa 03.11.2017 uzatvorenej na akciu „Čadca OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej 

len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku: 

 

 

Čl. I. 

Predmet Dodatku 

 

1.1. Čl. III., bod 3.1. zmluvy znie: 

 

„Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD  

sa uskutoční  nasledovne: 

 

 Začiatok doby plnenia  :  dňom odovzdania staveniska 

 
Koniec doby plnenia  :  30. 10. 2018“ 

 

1.2. Príloha č. 1 zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000135-034 Harmonogram postupu výstavby 

sa nahrádza Prílohou č. 1 Harmonogram postupu výstavby č. 2. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia  

 

2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
 

2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti. 
 

2.3. Dodatok sa vyhotovuje v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom šesť (6) 

rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 
 

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami  

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 

ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ. 
 

2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu,  

že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený 

v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom 

Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú. 

 

 

V Bratislave  dňa  12. 07. 2018  V Bardejove dňa  03. 07. 2017 

   

Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa: 

 

 

  

 

 

  

 

Ing. Michaela Boďová 

generálna riaditeľka  

sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku  

Ministerstva vnútra SR 

 
 

Ing. Vladimír Kočar 

konateľ spoločnosti EBC group s.r.o. 

 



 

 

Príloha č. 1 k ZoD č. OVO1-2017/000135-034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H A R M O N O G R A M  P O S T U P U   

V Ý S T A V B Y  č. 2 

 

 

 



Celkový termín realizácie: 1.4.2018 - 30.10.2018 projekčná príprava

4 - 6 / 2018

rok

mesiac 4 - 6

týždeň 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Okresný úrad, katastrálny odbor, Čadca - rekonštrukcia a 

modernizácia objektu

 Realizačná výluka - Projekčná príprava zmeny a doplnenia projektovej 

dokumentácie

  Vykurovanie

    PSV - Práce a dodávky PSV

      733 -  Rozvod potrubia

        Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotlakových DN 10

        Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkotlakových DN 15

        Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40

        Rozvod potrubia, HZS T6- Napustenie a vypustenie systému

        Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky do 6 m

      734 - Armatúry

        Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2

        Montáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2"

        Opr. závit. armatúr, spätná montáž hlavíc ovládania

        Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  výšky do 6 m

      735 - Vykurovacie telesá

        Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav

        Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových

        Montáž vykurovacích telies liat. článkových

        Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 1500 mm

        Vykur. telesá  tlak. skúšky telies vodou

        Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K 

Hdo600/Ldo2000mm

        Opr. vykur. telies, vŕtaná ružica

        Opr. vykur. telies, vyčistenie prepláchnutím telies liatin.

        Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa

        Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  výšky do 6 m

      783 - Nátery

        Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.

      HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

        Vykurovacia skúška

  Stavebná časť

    HSV - Práce a dodávk

      1 - Zemné práce

        Vykopanie zeminy pri stene a základoch do šírky 50cm od steny - Okapový 

chodník

      2 - Zakladanie

        Dodávka materiálu

        Zhotovenie debnenia na celé schodisko - Rek.železobet.schodiska

        Odstránenie debnenia - Rek.železob.schodiska

        Zhotovenie debnenia na celé schodisko - Nové schodisko

        Odstránenie debnenie - Nové schodisko

        Zhotovenie debnenia základovej konštrukcie chodníka pred hlav.vstupom - 

Nový chodník

        Odstránenie debnenia základovej konštrukcie chodníka pred hlavným 

vstupom - Nový chodník

        Zhotovenie debnenia na okapový chodník

        Odstránenie debnenia z okapového chodníka

      3 - Zvislé a komplet

        Železobetónový podklad monolitický hr. 100 mm - Nové schodisko

        Železobetónový podklad monolitický hr. 100 mm - Nový chodník pred 

hlavným vstupom

        Vybetónovanie okapového chodníka

      4 - Vodorovné konštr

        Dodávka materiálu

        Zhútnenie zeminy kamenivom - okapový chodník

        Odvoz zeminy vrátane naloženia

      6 - Úpravy povrchov,

        Dodávka materiálu

        Zakrývanie okien a dverí fóliami pred tepelnou izoláciou

        Oprava omietky vnút. ostenia s vystužením rohov s lištami

        KZS stien na báze extr. polystyrénu XPS hr. 5 cm, om. silik. hr. 2 mm

        KZS stien na báze polystyrénu EPS-F 80 hr. 5 cm, om. silik. hr. 2 mm

        KZS ostení na báze extr. polystyrénu XPS hr. 4 cm, om. silik. hr. 2 mm

        KZS ostení na báze polystyrénu EPS-F 80 hr. 4 cm, om. silik. hr. 2 mm

        KZS sokla na báze extr. polystyrénu XPS hr. 150 cm, om. silik. hr. 2 mm

        KZS stien na báze polystyrénu EPS-F 80 hr.150 cm, om. silik. hr. 2 mm

        Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou

        Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou

        Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou

        Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou

        Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou

        Osadenie parapetných dosák vnútorných z plastických hmôt

        Osekanie vrstiev opadávajúceho betónu z celého schodiska - 

Rekon.železob.schodiska

        Vyrovnanie podkladu - vysprávka celého schodiska - 

Rekon.železobet.schodiska

        Lepiaca malta mrazuvzdorná  25 kg - 1 balenie - na nástupnice a 

podstupnice - Rekon.železob.schodiska

        Osadenie keramickej dlažby protišmykovej, mrazuvzdornej (do lepiacej 

malty) na nástupnice a podstupnice  - Rekon.železobet.schodiska

        Stierková malta vo dvoch vrstvách + sklo.vyst.sieťka na bočné hrany a 

spodnú časť- Rekon. železob.schodiska

        Penetračný náter na stierkovú maltu - bočné hrany a spodná časť - 

Rekon.železob.schodiska

        Silikátová omietka hladená hr.2mm na bočné hrany a spodnú časť- 

Rekon.železob.schodiska

        Štrkové lôžko hr.100 mm - násyp pre spevnenie podkladu - Nové 

schodisko

Harmonogram stavby "Okresný úrad, katastrálny odbor, Čadca - rekonštrukcia a modernizácia objektu"

Popis

2018

7 8 9 10

realizácia prác 

1.7.2018 - 30.10.2018



        Osadenie zámkovej dlažby - vymývanej - 60 mm , do tmelu na nástupnice 

a podstupnice - Nové schodisko

        Stierková malta vo dvoch vrstvách + sklotext.sieťka na bočnú hranu - Nové 

schodisko

        Penetračný náter na stierkovú maltu - bočnú hranu - Nové schodisko

        Silikátová omietka hladená hr.2mm na bočnú hranu- Nové schodisko

        Odstránenie asfaltu a zámkovej dlažby do sute - pred hlavným vstupom - 

Nový chodník

        Štrkové lôžko hr.100 mm - násyp pre spevnenie podkladu - Nový chodník 

pred hlavným vstupom

        Osadenie zámkovej dlažby - Nový chodník

      9 - Ostatné konštruk

        Búranie betónového schodiska - Nové schodisko

        Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 

do 1,20 m a výšky do 30 m

        Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m

        Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042

        Ochranná sieť na boku lešenia - montáž

        Ochranná sieť na boku lešenia - demontáž

        Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž

        Ochrana vstupu OSB doskami  125x250cm - demontáž

        Očistenie okien, dverí  a rámov otvorov umytím po tepel. izoláciou

        Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 (sokel)

        Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku odpadov

        Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

        Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

        Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-

ostatný odpad

        Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

    PSV - Práce a dodávk

      713 - Izolácie tepel

        Montáž tep. izolácie okapov, markíz, kotvenie mechanické

        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m

      711 - Izolácie proti

        Dodávka materiálu

        Odizolovanie stien a základov proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou - 

okapový chodník

        Vloženie drenážnej rúry na nopovú fóliu - okapový chodník

      764 - Konštrukcie kl

        Klamp. demont. žľabov pododkv.polkruhových, pozinkovaných, d - 150mm - 

vrát. hákov

        Klamp. spätná montáž žľabov pododkv.polkruhových, pozinkovaných, d - 

150mm -výmena hákov

        Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 mm - pozinkovaných - 

vrát. objímok

        Klamp.spätná mont. rúr odpadových, kruhových - pozinkovaných d- 100 

mm  - výmena objímok

        Klamp. PZ pl. hladký, oplech. markíz, odkvapov

        Klamp. demont. hl. plechovej krytiny

        Klamp. demont. oplech. múrov

        Klamp. demont. oplech. parapetov

        Klamp. poplast. AL, oplechovanie parapetov

        Nový okapový plech poplastovaný hliník  rš 500

        Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m

      766 - Konštrukcie st

        Demontáž ramov jednoduchých okien vrátane krídiel  do 1m2

        Demontáž ramov jednoduchých okien vrátane krídiel  do 4m2

        Demontáž ramov jednoduchých okien vrátane krídiel  nad 4m2

        Demontáž rámov dverí vrátane krídiel nad 2 m2

      767 - Konštrukcie do

        Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m

        Montáž paropriepustnej pásky exter.komprim. šírka 70mm - okolo otvorov

        Montáž parotesnej pásky inter. šírka 50mm

        Predĺženie konzolí na klimatizačnom zariadení

        Úprava konzolí satelitných zariadení

        Demontáž otvorových mreží I. ( 2 kusy) na ďalšie použitie

        Demontáž otvorových mreží II. ( 1 kus)  na ďalšie použitie

        Demontáž otvorových mreží III.(4 kusy)  na ďalšie použitie

        Demontáž otvorových mreží IV.( 1 kus) z obvod.plášťa na ďalšie použitie

        Demontáž otvorových mreží V. ( 2 kusy)   z obvodového plášťa na ďalšie 

použitie

        Prispôsobenie otvorových mreží I. ( 2 kusy)  - úprava pred spätnou 

montážou

        Prispôsobenie otvorových mreží II.(1 kus) na spätnú montáž

        Prispôsobenie otvorových mreží III. (4 kusy) na spätnú montáž

        Prispôsobenie otvorových mreží IV.  ( 1 kus)  na spätnú montáž

        Prispôsobenie otvorových mreží V. ( 2 kusy )  na spätnú montáž

        Spätná montáž otvorových mreží I.( 2 kusy)

        Spätná montáž otvorových mreží II. ( 1 kus)

        Spätná montáž otvorových mreží III.(4 kusy)

        Spätná montáž otvorových mreží IV.(1 kus)

        Spätná montáž otvorových mreží V. (2 kusy)

        Demontáž vlajkonosičov na ďalšie použitie

        Úprava vlajkonosičov pred spätnou montážou

        Spätná montáž vlajkonosičov

        Montáž interier. hliníkového žalúzia  60x60 cm

        Montáž interier. hliníkového žalúzia 60x120cm

        Montáž interier.hliníkového žalúzia 120x150cm

      769 - Montáž vzducho

        Demontáž klimatizačného zariadenia

        Spätná montáž klimatizačného zariadenia

        Demontáž vetracích mriežok 150x200 mm z fasády  do sute

        Montáž vetracích mriežok fasádnych plastových 150x200

      783 - Nátery

        Odhrdzovanie vlajkonosičov

        Nátery vlajkonosičov - olejové dvojnás. +1x email

        Odhrdzovanie otvorových mreží I. ( 2 kusy)

        Odhrdzovanie otvorových mreží II. ( 1 kus)

        Odhrdzovanie otvorových mreží III. (4 kusy)

        Odhrdzovanie otvorových mreží IV.( 1 kus)

        Odhrdzovanie otvorových mreží V. (2 kusy)

        Nátery otvorových mreží I. ( 2 kusy) - olejové dvojnás. +1x email

        Nátery otvorových mreží II.( 1 kus) -  olejové dvojnás. +1x email



        Nátery otvorových mreží III. ( 4 kusy ) -  olejové dvojnás. +1x email

        Nátery otvorových mreží IV. ( 1 kus)  -  olejové dvojnás. +1x email

        Nátery otvorových mreží V. ( 2 kusy ) - olejové dvojnás. +1x email

        Odhrdzovanie rúr odpadových kruhových d-100 mm - pozinkovaných - 

vrát. objímok

        Nátery rúr odpadových kruhových d-100 mm - pozinkovaných - vrát. 

objímok - olejové dvojnásobne + 1x email

        Odhrdzovanie  žľabov pododkv.polkruhových, pozinkovaných, d - 150mm

        Nátery žľabov pododkv.polkruhových, pozinkovaných, d - 150mm - olejové 

dvojnásobne + 1x email

        Odhrdzovanie elektroskrine

        Nátery elektroskrine - olejové dvojnás. +1x email

      784 - Maľby

        Opr. maľba váp. 1 farebná dvojnás. s oškrab. v miest. do3,8m - vnút. 

ostenia    M - Práce a dodávky 

      21-M - Elektromontáž

        Demontáž elektroskrine

        Spätná montáž elektroskrine

        Demontáž vonkajšieho osvetlenia

        Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia

      22-M - Montáže oznam

        Odstránenie nefunkčnej kabeláže

        Demontáž videovrátnika

        Spätná montáž videovrátnika

        Demontáž antén

        Spätná montáž antén

        Demontáž satelitných zariadení

        Spätná montáž satelitných zariadení

        Demontáž informačných tabúľ z fasády

        Spätná montáž demontovaných informačných tabúľ na zavesené závitové 

tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou

  Výmena svietidiel

    M - Práce a dodávky 

      21-M - Elektromontáž

        Dodávka materiálu

        Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností 

stropních přisazených  - 1 zdroj bez krytu

        KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC  - CYKY-J 3x1.5 , pevne

        KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE - KU68-1902 

73x42        SVORKOVNICE KRABICOVÁ  - 273-104 3x1-2,5mm2

        Recyklácia odpadového materialu R4  - Recyklácia demontovaných 

svietidiel      95-M - Revízie

        Revizní technik

        Spolupráce s revizním technikem

      HZS - Hodinové zúčto

        Demontáže

  Stavebná časť-vybudovanie...

    HSV - Práce a dodávk

      3 - Zvislé a komplet

        Preklad nenosný nadotvorový š. 100 mm dl. 140 cm

        Priečky z porobetónových tvárnic hr.100mm na lepiacu maltu

      6 - Úpravy povrchov,

        Omietka vnút. stropov tenkovrstv. vápennocementová hladká

        Omietka vnút. stien tenkovrstv. vápennocementová hladká

        Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu

        Samonivelačný poter - hmota - hr. 3 mm

        Príprava zatvrdlého  povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC

        Osadenie dverných zárubní alebo rámov dverí do 2,5 m2

      9 - Ostatné konštruk

        Dodávka a mont. vetracieho zariadenia ( ax.vent. s plast. rúrou cez 

fasádu)        Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2

        Búranie pôvodnej podlahy

        Vybúranie dverných zárubní do 2 m2 vrátane krídiel

        Vysek. rýh v teh. murive pre potrubie

        Vysekanie rýh podlahe pre potrubie

        Otlčenie vnút. omietok váp. vápenocem. do 100 %

        Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku

        Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

        Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

        Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-

ostatný odpad

        Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m

    PSV - Práce a dodávk

      721 - Vnútorná kanal

        Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2

        Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160x3,9

        Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8

        Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8

        Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3

        Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125

        Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200

        Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m

      722 - Vnútorný vodov

        Potrubie z rúrok PEX-AL-PEX DN 16  ( alt.ekvivalent)

        Potrubie z rúrok PEX-AL-PEX DN 20  ( alt.ekvivalent)

        Prípojky, vodovodné rúrky

        Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4

        Tlakové skúšky vodov. potrubia  do DN 50

        Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80

        Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m

      725 - Zariaďovacie p

        Záchodová misa kompletná s nádržou, výška sedad. 500 mm

        Umývadlo so zápachovou uzávierkou (výška umývadla 870-900 mm)

        Demontáž sprchových mís komplet

        Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2

        Batéria umývadlová nástenná, štandardná kvalita

        Montáž ostatných prvkov v miestnosti

        Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m

      766 - Konštrukcie st

        Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl.

        Lišta prechodová dl. 85 cm



        Demontáž prahov dvier 1-krídl. dl. 60 cm

        Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m

      769 - Montáž vzducho

        Dodávka materiálu

        Montáž ventilátora s dobehom

        Montáž ventilátora

        Montáž novej vetracej mriežky plastovej  150x150 mm - na WC pre 

imobilných

      771 - Podlahy z dlaž

        Montáž podláh z dlaždíc keram. do lepidla

        Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m

      781 - 781 - Obklady 

        Montáž obkladov vnút. z obklad. keramických do lepidla

        Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m

      784 - Maľby

        Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m

    M - Práce a dodávky 

      21-M - Elektromontáž

        Úprava elektroinštalácie - rúrkové vedenia, spínač, odvetranie

  Bleskozvod

    HSV - Práce a dodávk

      1 - Zemné práce

        BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ  - Síla vrstvy 3-5cm

        VYTRHÁNÍ DLAŽBY - Kostky velké,spáry zalité

      2 - Zakladanie

        JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU  - Vrstva betonu 10cm

      4 - Vodorovné konštr

        PODKLADOVÁ VRSTVA  - Ze štěrku vrstva 10cm

      6 - Úpravy povrchov,

        ŘEZÁNÍ SPÁRY - V asfaltu nebo betonu

      9 - Ostatné konštruk

        ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU  - Premist.mater.nalozeni,odvoz

    M - Práce a dodávky 

      21-M - Elektromontáž

        Dodávka materiálu

        MONTÁŽNÍ PRÁCE -  štítek pro označení svodu

        MONTÁŽNÍ PRÁCE - tvarování mont.dílu

      95-M - Revízie

        Revizní technik

        Spolupráce s revizním technikem

      46-M - Zemné práce

        HLOUBENÍ RÝHY  - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 600mm

        ZÁHOZ RÝHY  - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 600mm

        ÚPRAVA POVRCHU  - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3

        KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM  - Položení bet.žlabu vč.zakrytí

        KABEL.PROSTUP Z BETON. TRUBKY  - s obetonováním do d-15 cm

        ÚPRAVA POVRCHU  - Osetí povrchu travou

        ODVOZ ZEMINY  - Naložení,rozhoz,úprava povrchu

      HZS - Hodinové zúčto

        Demontáže


