
                                             

     Príloha č. 1 
Budova Úsek Úkony Spôsob čistenia Rozmer MJ 

      

6. poschodie Kancelárie: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611 zariadenia, kôš, koberce, okná      utieranie prachu, leštenie nábytku    

a dverí, vysypanie koša, vysávanie a 
tepovanie kobercov, umývanie okien 

        179,50 m2 

6. poschodie Chodba, kuchynka zariadenia, výťah, kôš, podlaha, 

koberce, okná 

utretie, umytie, vysypanie, umývanie 

podlahy a sklenených dverí, 
vysávanie a tepovanie koberca, 

umývanie okien 

47,94 m2 

6. poschodie Loggia, sklad podlaha pozametanie, umytie 3,58 m2 

6. poschodie Schody podlaha,  nerezové časti pozametanie, umytie, vyleštenie 33,74 m2 

6. poschodie WC podlaha, zariadenia, kachličky, 
dvere, kôš 

pozametanie, umytie, utretie, 
doplnenie, vysypanie 

16,01 m2 

      

5. poschodie Kancelárie: 501 S, 501 R, 501 K, 502, 503,504,505, 506, 507, 508 zariadenia, kôš, koberce, okná      utieranie prachu, leštenie nábytku    

a dverí, vysypanie koša, vysávanie a 
tepovanie kobercov, umývanie okien 

        185,99 m2 

5. poschodie Chodba, kuchynka zariadenia, výťah, kôš, podlaha, 

koberce, okná 

utretie, umytie, vysypanie, umývanie 

podlahy a sklenených dverí, 

vysávanie a tepovanie koberca, 

umývanie okien 

67,14 m2 

5. poschodie Loggia, sklad podlaha pozametanie, umytie 3,58 m2 

5. poschodie Schody podlaha,  nerezové časti pozametanie, umytie, vyleštenie 28,94 m2 

5. poschodie WC podlaha, zariadenia, kachličky, 

dvere, kôš 

pozametanie, umytie, utretie, 

doplnenie, vysypanie 

16,01 m2 

      

4. poschodie Kancelárie: 401 S, 401 R, 401 K, 402,403,404,405,406,407,408 zariadenia, kôš, koberce, okná      utieranie prachu, leštenie nábytku    

a dverí, vysypanie koša, vysávanie a 

tepovanie kobercov, umývanie okien 

        182,92 m2 

4. poschodie Chodba, kuchynka zariadenia, výťah, kôš, podlaha, 

koberce, okná 

utretie, umytie, vysypanie, umývanie 

podlahy a sklenených dverí, 
vysávanie a tepovanie koberca, 

umývanie okien 

42,19 m2 

4. poschodie Loggia, sklad podlaha pozametanie, umytie 3,58 m2 

4. poschodie Schody podlaha,  nerezové časti pozametanie, umytie, vyleštenie 28,94 m2 

4. poschodie WC podlaha, zariadenia, kachličky, 
dvere, kôš 

pozametanie, umytie, utretie, 
doplnenie, vysypanie 

 

16,01 m2 
 

3. poschodie Kancelárie: 307 zariadenia, kôš, koberce, okná      utieranie prachu, leštenie nábytku    
a dverí, vysypanie koša, vysávanie a 

tepovanie kobercov, umývanie okien 

19,84 m2 

1. poschodie Interventka (v prípade obsadenia hosťami NIP) zariadenia, kôš, koberec, podlaha,  
prezlečenie prádla, kuchynka, WC, 

kúpeľňa, okná 

utieranie prachu,  leštenie nábytku 
a dverí, vysypania košov, vysávanie 

a tepovanie kobercov, umývanie 

podlahy, vyčistenie sanity, umývanie 

10,97 m2 



                                                                                                                                                                                                                                              

Každý pracovný deň (ročne cca 250 dní) vysypanie košov, doplnenie toaletného papiera a papierových utierok, v prípade potreby pozametanie, umytie, utretie (chodba, kuchynky, 

WC) 

 

Podľa požiadavky utieranie prachu, leštenie nábytku a čistenie sedacej súpravy a stoličiek, vysávanie a tepovanie kobercov v kancelárii 501R, 501S, 501K, 502, 608, 609, 401R, 

401S, 401K,  v interventke 

 

Jedenkrát týždenne (ročne 52-krát) vysávanie kancelárií a chodby (piatok), prípadne po poschodiach streda, štvrtok, piatok, utieranie prachu, umytie schodov a nerezových častí 

a výťahu, čistenie kuchyniek, umývanie sklenených dverí na chodbách

 

Minimálne jedenkrát týždenne (ročne 52-krát) doplnenie mydiel, čistiacich prostriedkov na riad, výmena utierok a uterákov, wc náplní (mydlá, čistiace prostriedky na riad, utierky, 

uteráky - zabezpečí Národný inšpektorát práce) 

 

Jedenkrát mesačne (ročne 12-krát) umytie, zotretie (úsek - loggia, sklad), WC – kachličky a  dvere, leštenie nábytku a dverí v kanceláriách  

Jedenkrát za 4 mesiace (ročne 3-krát) tepovanie kobercov v kanceláriách a na chodbách 

 

Jedenkrát za 6 mesiacov (ročne 2-krát) umývanie okien 

 

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

   

   

   

   

   



 


