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ZMLUVA O DIELO 
č.2021/EB/01/028 

Jzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
Jredpisov (ďalej len„Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) 

1. Názov organizácie: 

a 

Sídlo organizácie: 
štatutárny orgán: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach: 

. a) zmluvných: 
b) a technických: 

(ďalej len "Objednávateľ") 

2. Názov: 

Sídlo: 

štatutárny orgán: 

(ďalej v texte len „Zmluva") 

Článok 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 
Štátna pokladnica 

SK60 8180 0000 0070 0066 1273 

Mgr. Tomáš Baláž 
Ing. Martina Lamačková 

Mgr. Radovan Hladký 

. STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/ A, 825 18 Bratislava 

Ing. Branislav Lukáč, konateľ 
Viera Nádaská, konateľka 

Zapísaná v: v registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 
č.991/B 

IČO: 17317282 
DIČ: 2020316298 

IČDPH: SK2020316298 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti 

Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti 
b) technických: Ing. Jozef Rambala, vedúci prevádzkovej jednotky 
Číslo telefónu: 
Číslo faxu: 
Email: 
(ďalej len "Zhotoviteľ") 
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Článok II. 
PREAMBULA 

zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom ,,Zlepšenie 

infraštruktúry v TSK - časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK". 

diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy 

súčasť projekttl Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 7: úsek Považská 

- hranica ŽSK (ďalej len „Projekt") v rámci operačného programu Integrovaný 

operačný program (ďalej len „Program"). 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú 
financované spoločne z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len 
EŠIF) prostredníctvom Programu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných 
zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy 
Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si 
požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu. 

Článok III. 
PREDMET ZMLUVY 

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela v rámci 
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 7: úsek Považská Bystrica -
hranica ŽSK". Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy 
tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie spracovanej v 
(dátum)09/2020 spoločnosťou emPlan s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina a podľa 
výkazu výmer, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov 
a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa 

právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v zmysle podmienok 
stavebného povolenia Číslo: Odd.SP/907/2021/2178 a v zmysle ohlásenia stavebných 
úprav Číslo: Odd.SP/6523/2020/60165, vydaných Msú Považská Bystrica .... a vyjadrení 
dotknutých orgánov v stavebnom konaní, v súlade so súťažnými podkladmi vrátane ich 
príloh, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a 
dokumentov, 
ak k vysvetľovaniu došlo, v súlade so všetkými dokumentmi, ktoré tvorili podklad pre 
spracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní a v súlade s predloženou ponukou 
úspešného uchádzača. 

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie 
a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii 
Predmetu zmluvy potrebné. 
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\~retím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 
.~Jalizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa 
<äzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

Článok IV. 
KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

·. ·. ·:. 

:~hotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho 
tiadnemu používaniu. 

Článok V. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č . 18/1996 · Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: 

Spolu bez DPH 
DPH 20% 
Spolu 
Slovom: 

2 127 526,42 eur 
425 505,28 eur 

2 553 031, 70 eur 

Dvamiliónypäťstopäťdesiattritisíctridsaťjeden eur a sedemdesiat eurocentov 

Ceny budú vyčístené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 
Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa 
predloženej vo verejnom obstarávaní. 

5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri 
zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (.všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už 
zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak 
o.i. nemá právo najmä na náhradu: 

a) Nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu 
diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, 
dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za 
telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) 
a požiarnej ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo . 
viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanieľ odvoz a likvidáciu 
odpadov, sankcie, pokuty, p~nále, poistenie, finančné ·náklady na dočasné zábery 
plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na 
priľahlých komunikáciách a pd., ako aj zaistenie podmienok uvedených 
v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, týkajúcom sa diela, vrátane 
úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade 
porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností; 

b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie 
staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť 
majetku a . pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného 
dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotovite.ľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto 
dočasných zariadení; 
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<ladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 
ifadov na zabezpečenie povolenia dočasného dopravného značenia, inštaláciu 

~pravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam 
~vyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné 

na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením 

na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí 
priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku 

odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v podľa tejto zmluvy a 
záväzných právnych predpisov; 

nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 
nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie 
znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác 

Zhotoviteľa; 
nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich a 
Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho 
bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), 
vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov 
počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí 

Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený 
s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či 
dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa 
tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku: 

a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; 
. b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho 

záväzku podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; 
c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne 

vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej 
dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho 

záväzku podľa tejto zmluvy. 

Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha 

úpravám iba v týchto prípadoch: 
a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú 

nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať 
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy; 

b} Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto 
zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, 
potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať 

v čase uzavretia zmluvy. 
c) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa. 

5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác naviac, 
budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase 
platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami. 
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'.ľfzsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu 
Váteľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť 

f6' . desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom 
/ hutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie 

\ i riený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, 
tú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek 
óv, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností 
dobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela.· 

ť äde zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela 
J1e pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu 

$1>udnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela. 

~íre~ie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje 
<{menu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel 

~likácíe § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej 
ódnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. 

•:\/opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a 
mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne 
:Zämeniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s 
?fuetodickým platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane 

\,rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty 
/{stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle 

citovaného ustanovenia ZVO. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný: 
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1. · poskytnúť objednávateľovi Výkonovú záruku na vykonanie prác a na splnenie 
zmluvných záväzkov vo výške 10% z hodnoty diela bez DPH (ďalej len 
Výkonová záruka). Výkonovú záruku j e Zhotoviteľ povinný doručiť 

objednávateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy o 
dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie 
je dotknuté právo na náhradu škody. 
Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z Výkonovej záruky svoje nároky z vád 
diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady 
vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú 
zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Výkonovú záruku uchádzač zloží 
prevodom príslušnej sumy na účet Objednávateľa, alebo predložením 
bankovej záruky vystavenej na príslušnú sumu. Banková záruka musí byť 
platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t .j. až pokým zhotoviteľ 
riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo 
bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 
Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a ·nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom 
akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná 
banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná 
renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území 
Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe 
písomného oznámenia objednávatéľa adresovaného banke v prípade, že 
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zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného 
zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri 
vyhlásení konkurzu. 
Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy 
predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, 
alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke 
v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. 
Neposkytnutie Výkonovej záruky tak ako je uvedené v tomto bode sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy 
odstúpiť. 

2. ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na osobitný účet Objednávateľa 
sumu vo výške S % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku. Lehota 
splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.18. tejto zmluvy začína plynúť 
dňom pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa. Túto 
povinnosť môže Zhotoviteľ splniť aj spôsobmi uvedenými v ods.1. 

V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách 
stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o 
odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z celkovej Ceny za 
Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je 
protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V 
prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na 
náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený 
pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, 
jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude 
Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s 
titulu odstránenia vád. 

V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a 
včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady 
Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi 
vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V 
prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca 
sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo znížená o· započítané pohľadávky. O uvoľnenie 
garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej 
doby. 

5.12 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným 
právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

5.13 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany 
výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplný a záväzný a k jeho 
zmene· môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to 
výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

5.14 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v 
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania 
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)Jtedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, odstránenie, 
·. nie, vyčistenie zariadenia staveniska (vrátane nákladov spojených so zabratím 
ku/pozemkov za účelom zriadenia staveniska), pomocných konštrukcií 

fiia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za 
. '.\, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a 
'adku na stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, rozkopávkové 
>tenie, záber verejného priestranstva, vytýčenie inžinierskych sietí, dodávku, 
enie dočasného dopravného značenia, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných 

\1dov, ako aj náklady na vodné, stočné, ele.ktrickú energiu , vyhotovenia 
éreného geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie stavby 

O~jednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za 
fé~lizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v 
É~rách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

3totoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
ft,eniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ búde fakturovať cenu dodávok a prác 
\ mesačne, vždy po ukončení kalendárneho mesiaca, záverečnú faktúru vystaví 
po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela, t . j. po odovzdaní poslednej časti 
Diela. Prílohou faktúr budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za 
fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným 
dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje 
sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály 
dotknutej faktúry. 

Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa preukázateľného doručenia Objednávateľovi. 
Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry 
preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa 
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. 

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 
v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude 
obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 
a) číslo Zmlovy, 
b) termín splatnosti faktúry, 
c) forma úhrady, 
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 
f) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list - súpis dodaných 

vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za 
fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený 
Objednávateľom a stavebným dozorom; a fotodokumentácia faktúrovaných 
stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje 
taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom 
Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa. 
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MS kód projektu, presný názov Projektu a Programu 
Jílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel, ktorý sa 

··thoduje s rozpočtom podľa tejto Zmluvy. 
;iísomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému zhotoviteľ zveril 

;t{Vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na· diele, či časti diela, 

/Yz ktorého bude vyplývať, že subdodávateľ za vykonané plnenie, za ktoré 

vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľovi, neeviduje 

voči zhotoviteľovi faktúru za plnenia týkajúce sa zhotovenia diela, resp. jeho 

časti, s úhradou ktorej je zhotoviteľ ku dňu vystavenia faktúry objednávateľovi 

v omeškaní. 

~ ·. . 

\ ~ade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
·~dnávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný 
ď úru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. 

;:dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je 
jednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej 
túry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.18 tohto 

Zmluvy. 

Článok Vl. 
ČAS PLNENIA 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote do 112 dní odo 
dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý tvorí prílohu č. 

3 tejto zmluvy. 

Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a 
včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) 

dohodnutým v tejto Zmluve: 

V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie 
na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo 
žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí 

Zhotoviteľovi písomne .primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po 
prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy. 

6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, 
zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác 
alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo 
predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. ·zhotoviteľ nie je 
v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim 
rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na 
nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa 
zápisom v stavebnom denníku. 
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tanú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 
;:hádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predÍženie 
ínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez 
i čného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný 

:ah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila 
Stušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa 
i odnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. 
:dobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na 
;;ane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr 
·J päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

; prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky 
hybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na 

/predfženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzni.ká. 

+ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z 
i dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela 
dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že iv 
takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre 
dokončenie Diela. 

Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa 
alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie 
Zhotoviteľa . 

Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. 
Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z 
dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v 
záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia 
zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 
automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia 
zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody 
na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej 
škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za 
Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela. 

Článok VII. 
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: viď Príloha č.2 - projektová dokumentácia. 

Článok VIII. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY 

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa 
a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni 

jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má 
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iadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu 
.... a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, 
:rie Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má 
/návateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 
vané kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní ako aj pred 

dvaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa . Kontroly organizuje 
ébný dozor Objednávateľa na základe časového plánu vopred dohodnutého 

'ftwnými stranami. Stavebný dozor zvoláva v prípade potreby aj mimoriadne 
,itrolné dni na základy výzvy niektorej zo zmluvných strán, alebo na základe 

ifnoriadnej situácie na stavbe. 
·ä·ždá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu 
·Č>kolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet 

,foluvy. 
: aždá ·zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu 
$ dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia 
realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne~ 

;\Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1. 
li): 

l áva a povinnosti Zhotoviteľa: 

Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú . na 
zabezpečenie predmetu Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom 
subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným 
dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný 
uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, · údaje o osobách 
oprávnených konať ia subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele 
subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v 
Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov 
poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný 
bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ 

hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je · povinný spolu so 
žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa 
tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia nového . subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa 

· požadovali od pôvpdného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky 

c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom 
obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o 
registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov), najmä 
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prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v 
registri partnerov verejného sektora, 

• zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého 
subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že 
ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy, 

• oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje 
o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona 
o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele 
subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy, 

• zabezpečiť, aby subdodávatelia spÍňali podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa 
požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah 
subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, 
poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu 
subdodávky 

d) . Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po 
celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá 
bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny 
za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú 
Prílohu č. 5 tejto Zmluvy; 

e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, 
rozkopávkové povolenie, plán organizácie dopravy, plán organizácie výstavby, 
projekt dočasného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie 
dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi 
o pozemných komunikáciách. 

f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na 
energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. 

g) 
h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo 

subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania 
alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod 
ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa 
považuje za závažné porušenie Zmluvy; 

i) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať 
odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho 
subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny; 

k) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na 
čistenie priľahlých komunikácií, ktoré po dohode s Objednávateľom bude 
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ť~bné využívať pre zabezpečenie potrieb stavby, ako aj náklady spojené s ich 
;vou a uvedením do pôvodného stavu, 

htoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, 
Vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto 
konaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný 

.-...... ., .. T Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým 

je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu 
ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vyhláškou č. 147 /2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi; 

Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania 
a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, 

Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len 
zamestnancami, ktorí spÍňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich 
zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na 
prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, 

p) Vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže 
vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie 
vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe 
platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú 
spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou; 

q) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné 
prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky 
oprávnenou osobou; 

r) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi 
určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, ak také činnosti vykonáva; 

s) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 
dokončením a riadnym splnením v~etkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto 
Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ 

protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný 
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ončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili 
ho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, 

y preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter 
t ád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva 
(11eustanovuje inak. 

\ Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou 
) predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 
··• odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších. 

predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania 
prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu 

spôsobenú jeho činnosťou . Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby 
nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. 

Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 
;18 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2 % z 
euhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

!Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov EŠIF. Omeškanie 
/Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi 

/ poskytnutia dotácie na strane poskytovateľa financovania nezakladá zhotoviteľovi 
nárok na úrok z omeškania . 

Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu Zmluvnú stranu 
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 

Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktor é br.ánia realizovať predmet Zmluvy 
v plánovanom termíne. 

Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.9.1 považuje 
sa to za podstatné porušenie Zmluvy. 

Zmluvné strany nie sú v omeška.ní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti 
bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci 
všeobecne známe. 

Článok IX. 
STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK 

9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: 
................................... , osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebného 
dozoru č. : .......... , 

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich 
kvalitu a vykonávať zápisy v stavebno111 denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne 
umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon 
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f neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") zodpovednosť za riadne 
édenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi. 

toviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za 
edenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Tomáš Tulec, osvedčenie o odbornej 

sobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 12875*20*. 

avbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na 
avbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na 

f:avenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná 
Oformovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, 

/nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

· Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne 
po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný 
zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny 
stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to 
výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať 
qbsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa 
zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ 
považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname 
uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú 
osobu Objednávateľa. 

Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, · 
bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne 
vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku :zo Zmluvy, najmä údaje o stave 
staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia 
pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. 
Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa 
k stavbe Diela. 

Článok X. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po 
riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne 
v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné 
vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami 
a projektovou dokumentáciou ako· aj odstránenie všetkých prípadných vád 
a nedostatkov. 

10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po častiach podľa časového harmonogramu 
dokončenia jednotlivých oddelení, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne 
alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho 
odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú 
presný termín odovzdania časti Diela. 
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Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa 
"asového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí 
časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne 

)poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia 
) budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

10.3.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa 
odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem 
a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu. 

10.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ 
. Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu · Zhotoviteľ pripojí súpis 
dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy. 

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 
odovzdanie. všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela 
najmä: 
a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka, 
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok 

-bez závad, 
c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, 

revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, 
d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, 

resp. certi_fikáty, 
·e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 
f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté 

alebo sa stali neprístupnými, 
g) Doklad o spôsob~ likvidácie odpadov, 
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené 

vyhotovenie a jedenkrát v CO/DVD formáte, 
i) Úradne overený geometrický plán 
j) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) 
k) 
1) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela. 

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov 
uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa 
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ 
odoprieť prevzatie Diela. 

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, 
nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa 
sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto 
ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať. 

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie 
deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.] 
nie je odovzdaním Diela dotknutá. 
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odnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného 
a, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác 
ipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania 

Ja, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa 
oň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky . 

. ovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. 

ompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho 

protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 
a. Kompletný stavebný denník; 
b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3, pokiaľ boli pri 

čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich 
odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela. 

Článok XI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

.1. Zhotoviteľ ;zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade 
s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

-a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy {Dielo), uvedený v článku III. 
tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými 
technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na 
predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 
minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola 

subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. 

11.2. Plnenie má vady ak: 
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite, 
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 

11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka. 

11.4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť 
bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej 
reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch 
pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na 
znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, 
ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní 
doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému - reklamácie e
mailom pre počítanie a dodržanie· lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu 
Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

11.5. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu 
Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za 
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účelom· sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o 
onanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami 

och Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia 

dstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby 
. . 

ezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v 
"ermíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým úč'elom je · 

;(Jbjednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa. 

)Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania 
\ kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti 
Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, 
ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší 
dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. 

7. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú 
za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie 
diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 

Obchodného zákonníka. 

1.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má 
právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

1.9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným 
skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

11.10. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa 
majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

11.11. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby 
odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju 
zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením 
dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za 
ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

11.12. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád 
v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, 
súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne 
prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou 
dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania 
technologických postupov, vrátene prác a činností svojich prípadných subdodávateľov. 

11.13. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia 
oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma 
Zmluvnými stranami. 

11.14. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti 
Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie 
garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie 
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lá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty 

}učnej doby. 

}Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
bjednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých 

astí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri 
•·· eklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou 

}údržbou alebo obsluhou. 

Článok XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku 
porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky 
vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú 
môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. 

.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, 
ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia 
Zhotoviteľa, vrátane náhrady .akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v 
dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené. 

2.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 
Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

Článok XIII. 
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV 

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je 
Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a 
Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť: 

a. Za nedodržanie lehôt uvedených v bode 6.1. zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z 
celkovej Ceny za· Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania, resp. 
predÍženia trvania dopravných obmedzení. 

b. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v 
odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení 
reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 1000,00 ť za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich 
skutočného odstránenia. 

c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) 
v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

d. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou 
pod ich vplyvom, , u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 
1000,00 eur za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto 
nezaniká nárok Objednávateľa 

na odstúpenie od Zmluvy. 

FUR000022 Str. 18 



e. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 eur 
za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

f. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny 
subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto 
porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo: 

• odstúpiť od Zmluvy 
• má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé 

porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane). 

;2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu 

škody . 

. 3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle 
ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. 

Článok XIV. 
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

l4.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú 
uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá 
oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. 
Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené 
iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto 
Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné 
tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. 

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 
v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, 
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane 
sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne 
príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení 
jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku 
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany 
nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase; keď bola Zmluvná strana v omeškaní 
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 
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riy a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek 
hy alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 
atku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je 

kna či doplnenie Zmluvy neplatné. 

to zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
formáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
ovinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na 
verejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a 

svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom 
)irozsahu. 

J Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. 
\ zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov {ďalej len 
,,Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, 
ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa 

predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas 
Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Článok XV. 
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných 
strán. 

15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 
Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade 
akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom 

a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 
tohto článku Zmluvy. 

15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného 
porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií 
odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky 
administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie 
výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy. 

15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj: 
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu 

Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán; 
b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom 

toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane 
Objednávateľa; 
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vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 
iObjednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, 
t alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie; 

neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.9; 
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami 

(vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje 

Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami, 
dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči 
časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 
Zmluvy, 
neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2d Zmluvy, 
opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa 
§19 zvo . 

• 5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy 
odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. 
V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak 
strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povínnosť ani v dodatočnej primeranej 
lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je 
Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. 
V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné 

porušenie Zmluvy. 

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem 
nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú 
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, 
resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením 
priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy 
a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli 
do odstúpenia zrealizované. 

15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 
a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom 

zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 
b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu 

Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté 
objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy, 

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti 

odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. 
V. tejto Zmluvy. 
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Článok XVI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1 vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 
··· upravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 
súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES . 

. eoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy 
á) Príloha č. 1-Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy predmetu Zmluvy 
,b) Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia . 
· c) Príloha č. 3 - Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela 

. d) Príloha č. 4- Informácie o subdodávateľoch 
/ e) Príloha č. S - Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na 

živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb. 

· ,3. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva 
Zhotoviteľ . 

. 4. Zmluva nadobúda platno$ť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, 
ktoré spočívajú v tom, že: 
a) dôjde k schváleniu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, 
b) a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, 
teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne. 

16.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v 
nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou riadiaci 
orgán neschváli predmetné verejné obstarávanie. 

16.6. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 
neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné 
a účinné. ZmJuvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným 
znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia 
neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca 
právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

16.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, 
ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s ustanovením podľa 

predchádzajúcej ve.ty, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas 
Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu Objednávateľa. 
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ä.k nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a 
f ozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi 
hnickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PO a 

mi správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase 
\ ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení 
j starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na 

iniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých 
k projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom 

'hviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania na mieste súvisiaceho s 
'vaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

fovy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami 
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

:Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, 
orozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú . 
ostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 

.tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

Za objednávateľa: 

T12-~f-j Gl ~ € ~ 2 2 NOV ?0?1 v ........................... dna ............ • .. f. .. ~., ... . 

FUR000022 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

Za zhotoviteľa : 

.!ka 

Žiline dňa 21.10.202] 

1115~ f'CIII IY11""'1'""'' 

riaditeľ oblasti 
na základe plnej moci 

Íng. Vladimír Zajac 
ekonóm oblasti 

na základe plnej moci 
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z výmer· (Technická a cenová špecifikácia) 
~· ínfJPtr. v TSK-tast' 7: ~kPovatlké Bystrica--tnnic::~ Z.SK 

l)ysllb-hranc• lSK 

Prl1oha č .1 kZoD 2011/EB/01/028 

POi"" MJ Cé~<*kom id.inllfJéáclá,jrobku 
$a<l,.ba 

OPK 

5. e 9· 10 ·. 10 · 

- výrub ~tr0:,1~v 1 '38'5,:;2 

Prie. a dod6vky HSV 1 Jlll!,JO 

Z-Mprá<o 1 235,28 

Ofvene orezanfdl vetiev s1romov, s ~m G"evttej diviny do 20 km a go zlo!enlm m3 5.000 107.54 537,70 20,0 

priemeru vetiev do 1~0 mm 
V)f(J)aríe 5tromu • orezanlm a od8tr*lenlm komrov z ktnél'II do vz6':tenosti 20 m, to k> 19,000 6.21 155,1>9 20,0 

ztoienlm r'!a hroma<tj atebo naloteofm na dop!"-vr,ý proetriedok v f&ffle alebo na 
wahu do 1:!51is,tnahHt0, priemeru kmeňa na reznej ploche pr. do 300 mm 

112101222.s Vyr(bante stromu s orezanlm II od&trMenlm kontrov z kme'11 do vzdialenosti 20 m, so "' 7,000 8,21 57,47 20,0 

zložením na hromaa, 111Jebo nak>tenrm na dopravný prostriedoJI v rovirte •lebo na 
awhu de 1:5 ihlčnattho, priemeru kmel"'e na remejpJoche pfa nad 200 do 300 mm 

112201112.S Odatrálenie ph!I s octpm,nfm na ~cialef'lorľ do 20 m, 110 ztotenlm na tnmady alebo k> 26.000 18,82 484,12 20,0 

s nak>l"enfm o. dopravný prostriedok., so zasypanfm jamy, dopnf!nlm zeminy, 
dutnenfm a ll)favoc terénu v roviru~ alebo hl avaN.t do 1 :5, priemeru pr'w na reznej 

ploche do 300 mm 

Pi-eaun hm6t HSV 130,10 

1>98231311.S Presun hmôt pre Mdovnlc:ke a krajin6~kei úpmvydo 5000 m vodorovne bez z'iislého 5,000 26.02 130,10 20,0 

preS(.Jnu 

SO O·!. 'I • Cyklokoridm 4i :1711,44 

Prllc• • ~vtc.y HSV ~ 979,42 

ZernM pr,ce 41119.26 

113100<,11.S Rozobefonie úmko>'o) dlafby wetkýoh dn.llov • ploche do 20 m2, --0,2600 t m2 14,000 4,25 59,50 20.0 

i 1'3107242.S Odstr,nenia krytu atl'doyého v ploche Nld 200 m2, hr. IWd 50 do i 00 mm, -0, 1 B"íOOl m2 267,000 4.50 1 201,50 20,0 

113307\21.S Odstrtl'len~ podklaW v ploche do 200 m2 z luimeniva tn.ibého drveného, hr. do 100 m2 14,000 0,43 6,02 20.0 

mm, -0,13000t 

113307122.$ Odst~nen.- podkladu v ploche do 200 m2 z keimeniwi IY'ubého drveného, hr.100 do m2 14,000 0,85 11,90 20,0 

200 mm, ·0.23500! 

113307132,S Odstránenie podk&cKltJ v ploche do 200 m2 z. betónu prostého. hr. vrstvy 150 do 300 m2 14,000 17,35 242,90 20,0 

mm, .0,50000t 
113307142.S Odclfénenie podkladu asfaltového v ploche do200m2, hr.ned 50 do 100mm, - m2 89.200 4,50 401,40 20,0 

0,181001 

121101112.S Odstr*ienie OO'ice spremleatn. na tvomady, so zlo1enlm na ~~nos.r dO 100 m.a m3 114,300 3,40 38a,82 20.0 

do 1000m3 

122201101.S Odkop.Ma a p,ek~ávka nezapa!enfl v hornine 3, do 1 00 m3 m3 00,240 12,68 639,92 20,0 

122201109.S Odkq>owky o P<•kopowky nezopatoné. Prlp!ato~ k cené11 ,a lepóvosf homny 3 '1'3 22,060 0.43 9,49 20.0 

131201101.S Výkop nezapa.tenejjamyv hornine 3. do 100 m3 rr3 2.520 7,00 17,87 20,0 

131ro1109.s H enie nezapatenjc:h jéf'l'I a zsezov. Prlpiatok a 1epNOSI' horniny 3 IT3 0,840 0,71 0,60 20.0 

1'52::01111.S Vodorovné premJestneo!e vyl'-apku po T1819;p.i'Ýt"61oei oe'5to, ~ horniny tr. 1-4. ,;IQ 100 rnJ rr.3 es,120 0,00 84,27 20,0 

na vz.di~st' nad 50 do 500 m 

167101102.S Nakladanie neureMJteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 <!'3 ,?g,()60 1,06 189,80 20,0 

162001112.S Vodorovt'lé premMienie V'fkor,ku po neapevnen&j ce.s1e z horniny tr.1-4, d<i 100 m3 m3 93,940 3.25 305,31 20,0 

na ~nosi' do 3000 m 
162501113.S Vodorovne ptemieahenie výkopk1,1 po naspevneneJ ust.a: z hominytr.1-'I, do 100 m3, m3 93.940 0,01 0,94 20,0 

prlP'atok k cene ni. ~aidých dali:ich a zaa.tých 7 km 

21 171.20120t .s Uk>Zenie sypaniny na tkládky do t 00 m3 m3 93,940 0,72 67,64 20,0 

22 171209002 Poplatok za .!lkledownie - zemiN e ~menM:I 159.698 0,01 1,60 20,0 

23 174101003R ZA•ypy, dosypáW:y a drobné terénne úpravy vt'lodnol.J zeminou m3 5,000 3.35 16,75 20.0 

24 181301301.S ROZPl'$$lretieomicena svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm m2 176,400 0,63 112,39 20,0 

25 181301303$ Rozprestretie ornice na avahu do sklonu 1:5, ~looha do 500 m3, hr. do 200 mm m2 311,400 1,26 392,36 20,0 

26 180402111 Zak>tenie travt1ike parkoW-ho výlevom v rovne do 1 :5 m2 469,800 0,80 31H,84 20,0 

27 0057211100 Trávové ämeno kg 24,490 4,84 113,83 Uni~fÚlne1rávové 20,0 
s.meno, Mountfie.ld 

28 181201102 Uprave pláne Y ná9)POCh v hOmine t-4.so ~nením m2 98,450 0,64 63,01 20,0 

Zakladlinloe 1~1.70 

29 · 2753\3611.S Botón ZA!kledo,ých pitiek, prostý tr. C 16120 m3 2,520 76.07 !91,70 C 16120,Betoo 20,0 
CRH 

Komr.mik6cle 7820,06 

30 5e4e,,11i1.s Podkhtd zo 6trkod-viŕry • roZ'f::>ľC'alretím a zhutncnfm, po zh!Jtnénl hr. 200 mm ~2 ge,450 .... 491,27 O D/83. KSR Lom 20.0 
BaranoW 

31 ses,e1211.s Podklad z aafaltcnlltM> betá'iu AC 22 P • ,oipreW'etím a zhutnenlm v pruhu A. do 3 m, m2 164,'7DO 10,87 1 790,29 AC 22 P S0/7J. Stlll!bag 20,0 

po n'nAnenl hr. 80 mm 

32 567133113.S Podklad z kamenive stmel$oého cemeritom !!I rozprer;tr.trm a ztiutnenlm. C8GM C m2 89,500 11,44 1 023,86 20,0 

516, s:,o zhutnenl hr. 180 mm 
33 569903311.S Zho1o1Jerie zemr,ýc:h kfl.Jn~c z homln aktjkofvek triedy !.O znutnenlm m3 83,400 4,37 384,46 20,0 

34 583410004200 Hornine vhodné pre b~owni$ zemnytlh kfajnlc 141,780 2,24 317.59 Hominlllna zem 20,0 
krajn· 

35 573211108.S Pot.b'ek aataltovy apojovael bez posypu kamenivom z ei,faltu C'fltného v množat\le m2 418,000 0,38 158,84 Postrek spoJoveicl 0,5 20,0 

0,50 kglm2 kgtm2, Bkunova 

36 573.211111.S Postrek asfaltový epojovecl bez posypu kamenivom z u1attu ce,tlého .v množstve m2 75,500 0,80 45.30 Postrek ňfilra00',1 1,0 20,0 

1,00kglm2 kg/m2, 6Run0va 

37 577144231.$ -~ betál """"8 obnnné AC 1t O• pruhu •. do 3m z nem<>dôffk ... ,e11u ~- II, po m2 223,800 7,60 1 700,88 AC 11 O,ll,50/70, 20,0 

zhutnenl hr. 50 mm Strebog 

38 577154331.$ Asf111tový betón "'5tva obru&náafebo lohiáAC 16v pruhu t . do 3 m z nemodifik. m2 1"4.200 8.54 1 656,47 AC 18 L,11,50/70. 20,0 

asfaltu lr. II, po zhutnenf hr. 60 mm Str&beg 

39 596911221.S Kladenie belmovej '*"l<ov•i dl•žby pozemnýd! komunikácii hr. BO mm ""' pdloh do m2 14,000 12,04 168,56 20,0 

50 m2 IO zriadenlm lbtka z k11meriva hr, 50 mm 

40 592460017900 Dlažba betálovd.llYll:f.movés fazou, rozmer 100x200 a 200x200K80 mm, siYé m2 14,000 7,18 100,52 D1afb1 t>etaiovli, hr. 20,0 
80mm 

209973 

41 81>9201111 Vjmena liatinovej mre.te hmotnosti do 50 kg Q 12.000 60,18 722,16 20,01 

42 552420007800 Mrt.ta pre vozovku s náleYkou, 1r. o 400 kN •• 12,000 1De,44 1 277,28 Kan.alzaffltrl mtd:a, :20,01 
0400 

43 899331111.S \ljlko>'é """"" k1noiiz,,entho polclopu do 200 mm zyjteolm pol<lopu Q 1,000 100,29 100.29 20.01 

27830,40 

Osadente a monW cestnej Z'llialej dopravnej zn.e+.y na lk, , konzolu 11lebo 30,000 34,80 1 044,00 

objekt 
42,000 6,96 292,32 FeZn róra hladké 06 

• 1124· 



ý výkaz výmer - (Technická a cenová špecifikácia) 
:: zs,pienill cyk1i5t. ňftettr, v TSK-čaaf 7: útek Powbk6 Bystrica-hranica ŽSK 
. ,....-~anicoZSK 
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Po(,ló.· M.f - Cena· 
coh>m' ,.,;... C....001<cm; ~cli-~ 

.s.dzbe .. 
DÍ'R . 

&- - 7 · 5 g-. 10 f f!·:-.· 

ks 14.000 0,58 8 ,1 2 :10, 

k$ 80,000 2,32 139,20 :10.0 

Prlkuov' značka C24a (Vytwadený jazdný pruh), rozmer 1000xt500 mm, f<.:ía RA2, ks 2,000 191.42 ~ .84 :10,0 
poz:inkoYIIM 

404410100800 Prl<azov,unačb C:Z4b (l(or,ec Y'jhradon6ho jazHllo pruhu), iozmer 100Qx1500 ks 2.000 191,42 382,84 :10,0 
mm, fó61 RA2, pomkovaNI 

404410017200 Vptra2n6 značka 1 • 3 (Cyklll1i}. rozmer 700 mm, fdi1 RA2, po?V*ované ks 4 ,000 34,80 139,20 :10,0 

4<W!10201800 DO<lot!cod taWb 382, ,o,,_~ mm. zn l)ledl .. -teným N oloajo,,ým .. · 15,000 34.8-0 
profibm 1. tňédei, EG, 7 rokov 

522,00 20,0 

40441 012= h"lformaUvna preva:tz.kové znatk1 325 (Pttedlod pre dlodcov), rozmer 5D0x500 mm, · ks 2,000 34,BO 69,60 20,0 
f6il RA2, pozinko"8n6 

-..101r-i200 lnlormalM!O p<e-kod znatka 326 (Prio<hod p,e ")1<btov), rozmer 500d00 mm. ka 3.000 34,8-0 104,40 :10.0 
f6Na RA2, potinko\llnä: 

404410037300 Značka "Pf~ prednoat 201 {O•i sxedoosľ v Jazde!), rozmer 900 mm, f(ja RA2. ks 2,000 34,BO 69,60 20,0 
po2H<ovanl 

914001112R N-.ty na doea.M doprovnt m~nôe počes realit6:ie s\aVby (ZOi'• - znOOenia ~pl 1,000 346,0-C 348,04 :10,0 
vnllano manipula&lýcll prác) 

9 157112 11.S Vodoro"16 dop,IWM znatonle *iokan6 1wt>ou deNck:11 fw lťMllýcn l>ky 125 mm m 164,300 0,56 95,29 20,0 
ble!a .dtd1dn6 

91S7i141 1.S VodorOVM dopra~ zna6erit , trieklln6 f11rbou YOdia~ich Clar l(Meiych l í,ty 250 mm m 67,200 1,16 77,96 20,0 

bioll ú~lodnó 
9 15711511.S Voder-dop,-znače<M-..W ftft>ouvocbáeh l!iaf pttfUiovenýdl llrky 250 m 662.200 o.~ 395,68 :10,0 

mm bitie zákllldNI 

915721211.S Vodorovnt dopra~ 6 :značenie strlek8n6 latbou J)fechodov Pf• chodCQV, tlpky, m2 157,4;() 6,9E 1 006,13 Aqi..r-!nt :io.o 
•)fflbolr• pc,d., - úklodnll 

9 15791111.S Predznac.tie pre znat.enie ltie\ft falbou z náterovjdl hmet delace tiary, vocia<:e. m 8 13,700 0,12 109,44 20, 
prutky 

G1s1e11, 2.s Predznačenie pre vodórovnt zntieerie niekaM tati)ou alebo ~ QniWaMI z Mterovýc:h m2 157.<QO 0,51 9 1,34 20,0 
hmOI 

9 150 10001.S Bezs>•čtkmn'i farebný povrch vozovielr. M""i pre podklad a&flltoYS' m2 t 093,300 11,60 121582,26 Eoote:ck :10.0 

91e:Se:1111 Osadenie park. obrubnlka betón., do \Otke z bet pr01. tr. C 12/15 s boOnou oporou m 4,000 10,00 40,12 20.0 

5,219546:10 OOnJbnll< betono,ý parkový 50>c200<1000 mm ks 4,000 1,42 5,66 

917762111 O&adeniecest. obrubnfka ~ta,ow,ho • oporou z bet!ru pl'Ot~o lr. C 12115 do IOlka m 273,000 12.44 3 396,12 
~ beK,riu tw-. 100 mm 

5S21745000 Obrubolk bet6"'o")' o.atný so skoMl'lim 150K250xtOCO mm ks 258,000 4,04 1 042,32 

59217•SOOOR Obtubnlk beióno\ý ceetný beZ~MNlÍI 150x250x1000 mm .. 15.000 4,43 66,75 

g, e,011,1 L.Oitlc.o pod obrub., krajnlky alebo obruby z <lat:ob. koo.ek z betónu pt"oct•ho tr. C 1211 S m3 16,540 0,01 0,17 
xo 

910735112.S Rezanôe emOJj(Jceho -•ho kl,o, - podlda4u MOS0do 100 mm m 891,,400 3,95 3 521,03 20,0 

1116171000 Asfeltovfi U lievkl z cestného aafallu (• ll. Situm.a>< ,o, Bigum• TL 8211 pod.) ritlln. 625,QOO 1,76 t 101,58 Asfat<iYlfl zJ.lie~ 20,0 
......, Odhéznouhtn«oo, alt~ 0&f. pátky0unallox41M B uma 10 

938Q09502.S lolerie kro)nk, ligolov k.....adl od"*'°"" ruene lnblrt Nld 50 <Io 100 mm, · m2 72 ,400 2.87 :107,79 20,0 
0,08800 t 

966006211.S °"""*>eró, (de111onlá2) Z'<iole) dcp„vntj moa<y zo ov, kov alebo konzol, - .. 4,000 20,C6 80,24 20,0 
0,00400I 

73 979087112 Nakladeniie na doprtvny proltriodok pre ~ Of'tl'tflÚ doprt:\1\1 sutiny 57,114 0,65 "8,55 20,0 

74 979082113 Vodórovnä: cbpttVI M.diny, $0 zlo2:eolm • hrubým urovnanlm, na vzdialenoar do 1 OOO 57,114 3,25 185,62 :10,0 
m 

75 ;7ll08211Q Vodorovn6dop,M,po suchJllebo naloter,;o. Pr- •cene za kaZCl'idl cra1&1a, 1 57,11'4 , ... ~ .3" 20,0 
začatých 9 km 

76 97908;()12 Poplltok za sklJl6o"'8nie , betón, lc.smenivo - lrie,deoj 4tevebnj odplld 13,720 0,01 0,14 20.0 

71 Q7ll089612 Popfatok .. - · .. ,.ny kat člllo odpadu 17 32 02 a nelriedeff/ obvebný 43,394 0,01 0,43 20,0 
odped 

p,..s.un hm6t "4SV 118,27 

78 G96225111 .S Pr~ hm(t pre pozemnú komunlká::IU a letilko • krytom llfaloYjm ake -· 1 075,169 0,11 118,27 20,0 

obfeklu 
v..troj11t iozpotwv• ,..klady 0,02 

VRN 0,02 

79 000300031.S Geodo11ck6prb ·~p0~-... --~ ... ""Y .... 1.000 0,01 o.o, 20,0 

80 000600021.S Zrildeníe • odstrt!inenit sts..,.nltM. praWld..ikol.lé oplotenie SUlvertiska ou, 1,000 0.01 0,0 1 20.0 

SO 01. 1.1 • \ľ,erejn6 o.sw tli•n~ - pro.kit enie 4 506,02 

PriQ • dodtvky HSV - 3 - ,32 

l!lot1n>moatih 3 &9!1,32 

8 1 KAbel ailový 1kV CYl(Y.J <x10 m 127,000 2.30 292,10 K6bol """Ý 1kV CYKY :10,0 
J 4x1( 

82 Kábel ulo:len'i v zemi do CYKY .J 4110 v pies.kovom lotku, Y ryhe 350x800mm m 127,000 1,28 ,a2.56 20,0 

83 ~Trubu RAUTEC75 m 125,000 0,75 93,75 ~T- RAUTEC75 20,0 

84 Ulo- °'"énillcy AAUTEC 75 a FXP m 125,000 0,93 11e ,2s 20,0 

85 Ruený výf<op r,lrf v ze mlnll fr. • 8005cm m 114 ,uuu 13,92 , sea,&e 20,0 

8& Uayp ayporir,c,J ao -nfm )*n, lodiot, r/11, ,..,ov alebo olcdo oojel<tov clo 100 m3 35,000 5_66 198,80 20,0 

m3, ® ! trie ~i fô6e 
87 l.l)rav• k-..j ryhy 61rky 35, tlt>ka 80cm, zemina tr.3 • plNl<o,j' podlyp ryhy $frky 

35, Nbka 20 cm fr.3 
m 114,000 1,26 145,92 20.0 

88 Ručný výl<op jamy p,e ,stotiar VO do 2m3, ......,. lr.3 .. 2,000 34,80 69,80 20,0 

89 Zriadenie betom"'ho zakl_•dJ Pfi sto2ilr z. prosttho belálu do debneri11r. 820 ks 2,000 1e,24 32,48 C 1612(),B-r 20,0 
CRH 

;o Upraw, podsyp• zhutnenie podkladu jamy, zemina 3-4 .. 2,000 16,24 :!.2,48 20,C 

91 Výltra2n6 fóla 100m ks 2,000 0,07 0,14 Wstra2ml tou 20,0 
o:, "'""=l<>do\<6 IYOnlll flOd 2 ll<rutky (S T. SJ, SK, SZ, S R 01, 02) .. 2 ,000 0.93 1.llCI 20.0 

93 HR-S YDn111SP01 ks 2,000 C,64 1.28 ttR-3\00IM SP01 20,C 

94 Bloskozmo\<6 •vorl<a do 2 - ~ (SS, S R 03, SU· T,SO) ka 2 ,000 C,93 1,66 20,0 

95 HR· SYDn111SR03 .. 2.000 0.63 1,213 HR-Svorl<o S R 03 20,0 

;o Drôt uz~ 10 mm kg 4,000 1,50 6,00 Orttuz"""""8cl 1C :10,C -
97 Uzeml"ov11cil péske FtZn30K4 kg 114,000 1,50 171,00 Uzemrowcia péaka 20.0 

FO.Zn3ťbo< 
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Trenóiensky H mosp,éYny kraj 
STRABAG a.r.o. 
1::i.00.2021 

2 . . a 4 

113106812.S 

113107242.S 

11320e111.S 

11320811 1.S 

113307122.S 

11~307123.S 

11S30T13t .S 

113307132.S 

113307142.S 

131201101.S 

131201100.S 

16110~ 101.S 

1$2501112.S 

162501113.S 

171201201.S 

!7t209002 

181201102 

13611.~ 

564881111.S 

S<m6t211.S 

~7133113.S 

573211108.S 

! 13'211111.Š 

571144231.$ 

577154331.S 

6915911143 S 

592480006800 

sa2480008ooo 

092400010000 

5118911221 .S 

592460018800 

699201111 

55242000T&oo 

8811331111 ,$ 

9140011 11.S 

4044n1000 

4044777006 

4044777004 

40441 O 123000 

Popis:. 

5·. 

UzemtoYKie vederie v zemi vč._ lYOriek,prepojMa, izol*::le tf)Otov FeZn do 120 
mm2 
OemonCAt pôiJodNho sto!iata to IMltidlom 

Momát pOwodMho llo1'ara so a'Mtidlom oa novej po..ttei +z,poj.,_ voditoY ne 
ovo<kO\llllci (préco vo vjlke) 

Odatrj,woje podld,dova16bo krytov z betóntl hr. Oo 150mmm de 200m2 

Spten• LJ)r•va povrchu -powctl z bet6'lovej da2by prtefl\. hr. 290 mm (BO 60 mm, L 
30 mm. ŠD t.. 200 <1m) 

V~oleU, int. -
Hy<hullcka plow ,rllhlne -,,y ..&tolo"""' no OUIOmob. po<i,oZku, ,r/lkl zdml 
12m 
ZMterN llri.tno.U-. ......... potN p,etrUidonioolo.!la'ovo NN vederlo 
(dooow j-vedeno,dotunt_..,...nl• ko .... ...-.. ) 

Re-.izio. EZ 

SO 01.:.A . Vy~m·arnt s~ cutY.ky P'4: CMdeov a c ;-i:li\UC)'i .s novým 
l'~lo(;:hot!om 
Prtc• a doaivky l-4SV 

Z-,n6 p,6ce 

Rozob«•rcie zhkovej dlamy Yktk'/ch druhov Y ploche nad 20 m2, -0,2600ot 

Ochtr'nenil ~u etfalb.étlo v pbch9' red 200 m2, h'. ned 50do 100 mm, -0, 18100C 

Vy1rhanie obn:t> b~dl, • vybú'anlm IO!ka, :t krajr.fkov alebo obrlbll~c,v 
Slojotýd> . .-0,14500 

~ cl>n'b~cn. Jvyt,w,,<m i.,tJ<a, ·-"'· . o,0<000t 
Odstrí,..ľ\M podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hn.iMho drwn6ho, hr.,oodo 
200 mm, ...0,2350Q 

Odstránel'M podkledu v ploctle do 200 m2 i. k.afMnMI ~ d-rw~. hr.200 do 
300 mm, -Q,400CQ 

Odstttnerw podk»du >1pbchedo 200 m2 z betónu l)(OSi6ho, hr. lo'ratvydo 150 mm. • 
0,22500! 
Odstránenie podkl•du v ploche do 200 rn2 z.betónu pro11•ho. hr. VW.vy 150do 300 
mm, -4.50000t 
ôd9tl'Ílnen.e podldlldu asfaltoY6ho v ploche do 200 rn2, hr.rw:t SO do 1.00 mm, • 
0,1810CI 
Výtopnit7.:tipa&laj)lmyv hornne 3 , do 100 m3 

rmeml neapallf'lyeh jMI, zftzo". Prfp(atolc za 5epvotr homny 3 

Nakladanie neuramutého yYkopku z hornln tr. ,-44 do 100 m3 

Vodoro""6po,rniotlneniovýl(opl<uponupo.......,..,.. , ~""">'lt·1 -4, do100m3 
na vzdaleoost' do lOOO m 
Vodoro\/M premi.tnente výko~ po ~pevnenej oaste t hominy tr.1-4, do 100 m3, 
Ii"~ k oene U ~dlltieha Zotat/Ch 7 km 

l.llo.ter'M ~ n1 skládky do 100 m3 

Poplatok za skladovanie. zemina• kam• nNO 

Up,e,.. pl6r"l9 v M,)'P(>Ch v hornine 1-4 so ztdnenlm 

KomLÍnikkle 

Podldad zo ltrtOd'Wly • rozpret1retim • zhutntnlm, po zhutnenl t-1'. 200 mm 

Podldad z aafattm.iho beténJ AC 22 Ps rozp-eHetlM a zhuneoím v pruhu t . do 3 m, 
po zht.tniatll hr. 80 mm 
Podklad z kamerwa ,tme~ Qemer*>m • ,ozprestreUm • zhutrlitNrn. CBGM C 
S1!,p0 z~n1". 1eo mm 

· Postrek eafakovf epojovacl bez posypu Qmenivorn z a1111tu cestMho v moo21tve 
0.50 tglm2 
Pesb'ek utaftOW spojov.scl bu posypu kamenivom z asfaltu Cfltntho v mnotatve 
1,00 kglm2 

Asl~bectin>1,...obluon6AC 11 Ovpnrot. do3 m z nemodiN< . .. -T. U, po 
lhutnel'N tw. 50 nm 
Alfaltovt betoo'fl'WtVI obnJln6 •lebo loW AC 18 v pnhJ 1. do 3 m t nt:mQdiftk. 
asfdu tr, II, po ZNJtM-ol ~ . 80 mm 

Kladenie betóno,ej z-<Wlj chfby kol!U'il<áál p,1 pelldi t.. 80 mm p,e pelldl nad 
100 do 300 m2 ~o irild&nfm IOtka z kernellN1 hr. '4C mm 
Olatt>a l)etor,oyj pre~. nopkovA. rozmer 200x200)l'60 mn'l. terve:n• 

~ bett:novil!ripte nevidiacich drtU:kovt, rozm.,. 200X200x60 mm, Cet'Ven$ 

C>ia!k be1óncM.\ zäiacfn9' pt"YOk s ítllzou, mzm« 200x165'60 mm, .WVA 

Klttdenio betOnovoj ZOml<ovej cla!by poZem"9ch - t,. IIO mm pro pellch do 
50 rn2 ao zrildefilm tc»ka z umerwa tw". 40 mm 
Olefba betmov4 zMdadný prvok I Mzou., rozme:r 200x165x80 mm. aivt. 

1výmen1 liaunovtj mreu htno~ do w kg 

Mruop<1-Jnt!1evkou,T.D400kN 

VjtkovA ~rava kanall.začMho poklopu do 200 mm ZVýlenlm poklopu 

O..denlo a rnor,W -j r,loloj doptovnej znatl<y oa oq,il. sip, konzolJ alobo 
lobiél<t 

l"""" dop,wvnejawtky Al, 1110 mm 

Vie:Cko dpi~, teo mm 
Objlmka, ""'""" Cld,y!ný<tl llvlAiol< f60 mm 
lnformalMle ~ znattca 325 (Priechod prt chcldoov), rotrner 500x500 mm, 
f61ia RA.2. pozir'*Ovan6 

• 3124 . 

MJ 

9. .. 2,000 8,12 

m 125,000 0,93 

•• 2 ,000 34,80 .. 2,000 29,00 .. 2,000 34,80 

... 1,000 6G,81 

m so.oco T,54 

m2 15,000 10,44 

h>d 12,000 18,24 

h>d 8,000 26.68 

oo( 1,000 150,82 

hod 12,000 20,se 

m2 139,000 4,25 

m2 308,900 4,50 

m 89,700 4,11 

m SQ.700 2.16 
m2 26,000 0,85 

m2 139,000 1.23 

m2 61,300 8,67 

m2 26,000 17,35 

m2 135,100 4,50 

m3 0,540 T,09 

m3 0 ,180 D, 71 

m3 0,540 t,08 

m3 0,540 3,25 

m3 0,540 0,01 

m3 0,540 o,n 
1 0,918 0,01 

m2 261,600 0,64 

m3 0,540 16,01 

11\2 28 1,600 4 ,99 

m2 47,800 10.87 

rn2 28,000 11.4' 

m2 134,300 0,38 

m2 47,800 O,&'J 

m2 74,600 1,6/) 

m2 ~.700 8,54 

rn2 230,000 12,04 

m2 3,300 16.85 

m2 1,800 16,ES 

m2 234.600 8 • .t.9 

m2 2(1,000 12,04 

m2 2(1,520 6,02 

ks 1,000 00,18 

ks 1,000 \08,44 

ks 1,000 100,29 

ks 4,000 34,SO 

m 9,000 6,96 

.. 3,000 o.sa 
ka 8,000 2,32 

ks 1,000 34,80 
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118,25 

69,60 

· 58,00 

226,20 

158,60 

800,70 
009,70 

194,88 

213,44 

150,62 

250,58 

20 ~21,H 

20.u1.ae 

4455,11 

590,75 

1 300,05 

368,67 

126,95 

22,10 

1n.92 

531,47 

451,10 

15()7,g{j 

3,83 
0 ,13 

0,57 

1,76 

O,Ot 

0 ,39 

0.01 

180,22 

41,0II 

41 ,08 

112808 

1 406,18 

519,59 

297,44 

51,03 

28,08 

566.96 

509,64 

2169,20 

54,1l6 

29,W 

t 522.55 

313,04 

159,85 

2118,91 

60,18 

108,44 

100,29 

7 3e8 11 

1:t9.<U 

62,84 

1.T• 

18,58 

34,80 

10. 

C 1612<t, 9etol\ft'e 
CRH 

oD 0/113, t<SR Lom s,,_,... 
AC 22 P W70, Stl8DOl; 

CBGM5"1.11<1on4!ret 
CRH 

Postrek apo~vacf 0.5 
l<a/012.Bl""""" 

Poúel<hfllr~1,C 
kafm2. Bitunova 

AC 11 0 ,11,50/70, 
Sl111bog 

AC 16 L,M,50/TO. 
Stl8bog 

Dta!ba betónovi 

~·"' 200l200l6C 
Olal:babelmo\ta 

d'á!ko,t 200/20Mlll ~-··· r, a;..,200f10SJGC 

DlaDabel<lnov61 
ľ6zou 200/165~ 

K1...:zab\é mrefa, 
D40C 

FeZn n'Jr1 hladká 060/3 
mm -~ ObjlmM, fflOmm 

l-dop<. znKkl III 
FeZn podlt'-'-

-DPH 

20, 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.C 

20.0 
20,0 

20,0 

20 ,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.C 

. 20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,C 

20,0 
:io.o . 

' 



173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

\82 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 
193 

194 

195 

1116 

197 

198 

199 

200 

201 

nený výkaz výmer · {Technická a cenová špecifikácia) 
Zleptenie: cyldist. im'aštr. v TSK.čast' 7: Osek Považské Byatrlca--hranic:a ŽSK 
Povahká Bl"1r'Ca-hranco lSK 

MJ. 

8 

ks 

404410097100 Prlkazováma~ka2:22 (Ceetička pre vyzmčenýchužlvaterov), tczmer 500 mm, aia 
R.1.2, pozinkowiné 

404410096900 Prrkazová znaeka 225--70 {Koniec prfkuu), rozmer 500 mm, t~ia RA2. pomkované 

914001112R 

915721211.S 

915791112.S 

915910001.S 

91S910002.S 

91656111'1 

5921954620 

917762111 

5921745000 

5921745000R 

916101111 

1119735112.S 

1116171000 

979087112 

9190e2113 

979082119 

979089012 

979089612 

000300031.S 

00060002\ .s 

Näklady na dočaSM doptavné znaeenie p~s realiz«:ie ttavby (zapom.&nie značen&a kpl 

wstaoe maripul1mich prác) 
Vodocovné dopral!M znaeenie Wiekan6 farbou preCMdov ru chodcov, !ipky, m2 
&ym~y a pod., biela ~kladné 

Predzna6enie pre vodl)rovné :mačen~ stntkane f8fbou alebo wykon~ z r,éterovfch m2 
hmót 

Osadeníe park. obrubníka betál., do IO!ka z bet. pros. tr. C 12115 s bočnou oporou m 

Obn.ibnlk betónový parkoVS, 50x200x1000 mm ks 

Osadielve c;est. obrubnJka betó'lovtho s op1;1rou z. be1<nJ prosttho tr. C 12/15 do IM:ka m 
.: bot.ónu hr. 100 mm 

Obrubník bet6novy' ,cestný so akosanfrn 150x250'X1000 mm Q 

Obrubník bet6oový CH tný bez skosenill 150x250x1 OOO mm ks 

Lotko pod ol>I\Jb., kra)nll<y alebo obruby z dlatob. kociek z betálu prost•ho ~. C 12/1 m3 
XC . 

Rezanie nislujwtho asfaltového krytu alebo podkladu ky nad SO do 100 mm m 

Ae:fa~o~ zéllrt~ z~Mhô aafaltu (alt. Bitumax 10, Bigurt!& TL e2 ei p«I.) vrétane m 
Nleru adhéznou hmotou, alt. pou:1:ilie Hf. páky Ounaflex "40x8 
Nakladanie ne dopravný prostfl9dok. pra 1/QQOrovnú dopr11vu sutiny 

\lodorovnil doprew suti,y, so i'otenJm a tT&Jbým 1.KOmanfm, na vzdialeootť do 1000 
m 
Vodorovná doprava po aucflu alebo nek>fenie. Prfpbmk k cene za ka!d'fch d'11i.lildt i 
Zle.atých 9 km 

Poplatok za skladovanie ~ betón, kemenr,,Q,- triedený llavebný odpad 

Poplatok za &kladovanle - asfatty kat. elslo odpedu 17 32 02 a netriedený ltl!lvebn)' 
odped 

Pl"ffun hm6t HSV 

Pres,..n hmôl Pfe pozemnt komll'lÍk6cie s krytom dlétdenjm (822 2.3, 822 5.3) 
akejkoľvek džky ob)el<tu 

Vedl'ajlle tó><pottori Mkiody 
Vl\N 

Gt:ode1tcU práce • vykonáYant po výstawt: zameranie skutočného vyhotovenia stawt( 

SO 01.2A.1 ~ Ve~jné owetkmif! • pr~!(\fon~ 

Prie•• dodáll'ky 1-CSV 

Elol<tromontAfe 

Kabel sflový 1 kV CYKY-J 4.-:1 O 

Kébel uloženj v zemi do CYKY .J 4x10v piet(l;ovom k'.d:ku, v l)fwt 350x800mm 

!-Trubka RAUTEC50 

Uloženie chnftčlty RAUTEC 50 a FXP 

Ručrrý ,r/l(op l)'hyvzomlne lr. 4 80/35cm 

Zályp ~ so zhutnenlmjh, bchiet, ryh, ZSe:2;011 alebo okolo obje«!ov do 100 
m3, ulo!<M výstrltnei f(lie 

Upma káblovaJ ryhy i lrky 35, hlbka 80cm, «mína tr.3 o pôn.l<ový podsyp l)tly liity 
35, hlbk1 20 cm lr.3 
Rul.:oý výkop jamy pre stoiiar VO do 2m3, umlna tr-.3 

Zriadt:rie betonovfho ztldadu pre stotiar z prostého batónu do debneril. tr. B20 

Upraw . pi;xfsyp • Ulutnenia podkladu jamy, zemina 3,-4 

VýWlfnálólóa 100m 

Blosko2Wldovli ....,rka nod 2 s>nAAy (ST. SJ, SK. SZ. SR 01, 02) 

HR-Swrka SP01 

Bl&skoZ\IOdovlli swric:e do 2 skrutiek (SS. SR 03, SU-T,SO) 

HR-Swrka SR 03 

DrOI u:zemmYac1 10 mm 

Uzemntwacia pá&ka FitZn3Dri 

Zemné T ,pojka nlN!lwoie pre 3 káble CYKY4x10mm2 TRACON 

Zriadenie zemnej ~ébiovej odboe~ zalie'll'aOOt;t zemnou T tpojkou lRACON 

Uzemnenie 1to!ia111 \lrMar1C! svoriek 

Uzt:mflwacie vederie v zemi velt. svonek;prepojenll, izoJácie spojov FeZn do 120 
mm2 

Demontét ~ho ttotiara so svietidom 

Dt:monW záklaW lltQ1iara , odvoz autiny na skfádlw 

Montáf pôwdného ato!tara eo svietidlom na novej po:ddl +zapojenié vodičov na 
iworkoWllci {práca vo v;tke) 

Drobný podrf~ materull 

Odstr,n&r,f.& pocUdedov alebo kr)4ov z betónu hr. Do 150mmm do 200m2 

Spatné .:.:,r.va povrchu ..powdl z betónDVi!'j dlatby priem. hr. 290 mm (BO 60 mm, L 
30 mm, äo t.. 200 mm} 

""' 

m 

m 

m 

m 

m 
m3 

m 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 

ks 

kg 

ke 

kg 

k• 

kg 

kg 

m 

kg 

kg 

ks 

,el 

m 

m2 

Hvdraulcké p/(>tlna ..-., obsklhy ln,1talované"" auh,mob. podvozl<u. výtka zc!Yihu hod 
12m 

Ml)--., 
· 1 8 

1,000 

1,000 34,80 

1,000 34,a<J 

1,000 346,04 

16,100 6,9'! 

16,100 0,58 

26,000 11,60 

23,800 11,60 

35,000 10,03 

35,000 1,42 

146,000 12,4' 

107,000 4,04 

39,000 4.4.ti 

10,160 0,01 

399,llOO 3,9!-

286,200 1,76 

189,134 O,B~ 
189,134 3.2~ 

169,134 1.46 

133,674 0,01 

55,460 0,01 

561,158 0,11 

1,000 0.01 

1,000 0,01 

14,000 2,30 

14,000 1,28 

12,000 0.75 

12,000 0,93 

4.000 13,92 

2,000 5,88 

4,000 1,2a 

2,000 34,80 

2,000 18,24 

2,000 16 ,24 

1,000 0,07 

2,000 0,93 

2,000 0,64 

2,000 0,93 

2,000 0,63 

4,000 1.50 

4,000 1,50 

2,000 5.80 

2,000 Mil 
2,000 8,12 

8,000 0,93 

2,000 34,80 

2,000 29,00 

2.000 34,80 

1,000 69.61 

4,000 7,54 

4,000 10,44 

8,000 16,24 

8,000 26,68 
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c.,,.colkom 
ll.· 

34,80 

34,80 

.34,80 

348,ll'I 

112,05 

9,34 

301,60 

278,08 

351,0S 

49,70 

1 816,24 

432,28 

173.55 

0,10 

1 57g,61 

503,71 

160,76 

614.69 

276,14 

1,34 

0,55 

61,73 

61,73 

0,02 
0,02 

o.o, 

0,01 

1 331}i2 

32,20 

17.92 

9,00 
11 ,16 

55,68 

11,36 

5,12 

69,60 

32,48 

32,48 

0,07 

1,86 

1,28 

1,86 

1 ,26 

6,00 

6,00 

11.60 

6,96 

18,24 

7.44 

69,60 

58.00 

69,60 

69,61 

30,16 

41,76 

981,22 

981,2;! 

129.92 

21 3,44 

10 .. · 

Obrubnlk betóoo · 
150/250/1 

A$ľaltové zálle\!M 
Sígum. 1 

Ké:bel silový 1 kV CYKY 
J 4x10 

!-Trubka RAUTEC50 

C 16/20, Betonk"' 
CRH 

Vý>lralnáf(jja 

HR-S·,<nka SP01 

HR~S"°1'ka SR 03 

Dr~ uzemf'ollaei 11 
mm 

Uzemn>VaCla páska 

FeZn3ôx4 
Zem,,. T spoj'4 

Z!!ilie"1!1Cia!i pre 3 k.éble 
CYKY4x10mtn2 

-.DPH 
.10 

20.0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20;0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 
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_MJ - CtiNI 09lkol'n 1dénmicéC• 1/Íf'Obku S.dtbe -·· DPH .. 7· 10 1.0. 

a&t 1,000 150,82 150.82 20,0 

Revlzia EZ hod 8,000 20,88 167,04 20,0 

SO 01.28 - Vybudovanie spol<>čneJ i;;e~W.:ky p~r! chQder.,-.r i3 <=":.'~,:~tr.,y ~ 5013,i -4 

rekoo\tj'ukc:k>u pri~hMM 

Pr$ce • dodlvky HSV 5013,12 

ZemMpr,c• 414,08 

1131072'\2.S C)d:atnlnDnio kfytu asfaltoWho v ploche nad 200 m2, h-. nad .50 do 100mm, -0,18100! i,,2 37.300 4.50 167,8..'i 20,0 

113206111.S Vytrt,ainie obn:b betOnovýéh, s vyb(ninrm lOZka, z krajnfkov a5ebo obrubníkov m 7.500 4,11 30,83 20,0 

'10ja!ýcn, -0.14500! 

1133071:32.S Odstránenie pOdklidu v ploche do 200 m2 z betónu p!OSlétio. hr. Vl'5tvy 150 do 300 m2 11 ,900 17,35 206,47 20,0 

mm. -0,50000t 

131201101.S Vykop nezapalenej Jamy v homirie 3, do 100 m3 m3 0,720 7.00 5,10 20,0 

131201109_$ H EJnie MZlp&fooých j~ a z•ezov. Priplatok za lepi'tos1' homi!'1y 3 m3 0,240 0,71 0,17 20,0 

167101101.S NakJact.llie ne\lat-ru:é:ho vjkopku z homrn tr.1~ do 100 m3 m3 0,720 1.06 0.76 20,0 

162501112.S Vodorovné premiestnenie V'jkopku po nespevnenej cee1e z 1-,Jminy tr.1-4, do 100 m:3 m3 0.720 3.25 2,34 20.0 

m: vzciatenolf do 3000 m 
162501113.S Vodorovné prem~nenie výkopku po l'l8spt\lľleOOj ceste z hominytr.1-4,do 100 m3, m3 0,720 0,01 0,01 20,0 

pripla'tok k oeoe za každých datld\ a za6at9ct, 7 km 

171201201.S Ulo2enle sypaniny na s~bdl<y do 100 ml m3 0,720 0,72 O,S2 20,0 

171209002 Poplatok za skladovanie. zemine a kamenivo 1,224 0,01 0,01 20.0 

Zakladal'tNI 54,77 

Betón základOVfCh p.itiek, prostý tr. C 16/20 m3 0.720 76,07 54,77 20,0 

KomunikicNI 311,2i 

Podklad z f?Odkladovéhco betónu PB II tr. C 16120 ht, 150 tnm m2 4,200 11,41 47,92 20,0 

573211106-S PoslJek eisfaltový sp0Jovacf bez poswu kamenNOm z aateltu cesáltho v mnofstve m2 37,300 0.3/l 14,H Pcmrek s.,ojowcl O, 20,0 

0,50 ko/m2 kg/rn2. Bllunova 

5n134111.S AsfettOV9 betói wstva obrulnéAC 80 v pr.tJiu 1\. do J m z nemodil'tk. asfahutr.11,po m2 25,600 6.01 155,Jg AC B 0,11,50170, 20,0 

ztiutnenl hr. 40 mrn Slrabeg 

577144231.S Asflltov9' betál vrstva obnmnAAC 11 O v S)Nhu 1. do 3 m r nemoctfik. nfattu tr. II, po m2 6,500 7,60 4i,40 AC 11 O,H,Sano. 20,0 

zhutnen{ hr. 50 mm Slraba 

571154331.S AafaltOl.'ý betón VľltVa obrusné a~ ložná AC 16 v piuhu t. dO 3 rn z nemod1ik. m2 5.200 8.5'! 44,41 AC 16 L,11,50170, 20,0 

alfalt:u tr. ti, po zh\llnení hr. eo mm Strabag 

Ost.atni kan,jtruk::1.- a prltce-búranie 4 228,17 

914001111.S Osadenie a morrtét cestnej zvi&lej dopravnej 1l'1áčky NI lk, , konzolu at-ebo ks 10,000 3-4.80 348,00 20.0 

objekt 

4044777000 s lk dopfavnej znalky Al, lfiO mm m \2,000 6,96 83.52 F&Zn rORi hladká 060/3 20,0 
mm 

4044777006 Vl«l<O ,tGomm ks 4,000 0,-'8 2 ,,32 Vícekoteomm 20,0 

4044777004 Objlmka, vrétan& Uchyt.nýt:'1 skrutiek. f60 rnm ks 20,000 2,3.2 46,40 Objfmk.a, f60mm 20,0 

40W 10123000 lnforrnatfvna prevad2:kové značka 325 (P!"iechod p.-e dtodcov}, rozmer 500x500 mm, ks 2.000 34.8C 69,60 Zviaii dop·. ZMČU na 20,0 

fólia RA.2, po.:inko11ená FeZn podklade 

404410123200 lnformatfvna prevédzkovb značka 326 (Priechod pre eyldi&tov}. roZmer 500..500 mm, .. 4,000 3-4,80 13Q,20 Zviaá dop.•. ZMčka na 20,0 

fólia RA2, pozlnkc>;,enfl FeZ'n podklade 

404410097100 Prtka.zové 2:na.čka 222 (Cettie:ka pre vyznačených utfvaterov), rozmer 500 mm. fôtia .. 3.000 34,SC 104,40 Zvialá dop.·. značka na 20,0 

RA2, pozinkovana Fe!n podklad 

404410098900 Prťkazové značka 225-70 (Koniec: priklQU), rozmer 500 mm, fai.a RA2, pomkované ks 1,000 34,8C 34,80 Zvisla dop:. značka na 20.0 
Feln podkbi.de 

814001112R Nákladv na dof.MM dopra'IITlé značenie poeas realizá,e .stavby (zapotieanie ZJ"181Cenia. kpl 1,000 348,04 3411,04 20,0 

IA"Mana mani,:)ukltn9ch pr4C) 
228 !il14002814,S Výšková q>111va vencorozmemej zvislej dopravnej Zf'tKky .. 1.000 116,01 116,01 20,0 

230 915711311.S Vodorolfflt do~ značenie striekaN farbou deiacich ffllr pre,utovaných llrky 125 m 76,800 o,5e 44,54 AqL.lllpaint 20,0 

mm biela Ulkkld~ 
231 915791111.S Pre:dznačerif: pre: tnačotnie 11riekané farbou z néll:erO'ljch hmôt delaee twy, vocla<:e m 76.800 0.1, 9,22 20,0 

prú!J<y 

23.2 915715111.S.R Varovrrj pá tlrky"'OO mm, aplik6cia fotmou ňe<kovania studeným plastom m2 9,500 23,2C· 220.40 20,0 

233 915715131.S.R VattNrff p'1s llrty "'00 mm, aploo\cia formou defk<Mni-11 studeným plastom m2 4,700 23.2( 109,04 20,0 

234 915721211.S Vodorovné dopra'-fl6 znaeer1ie strieka°' fart>oLJ prechodov pre chodcov, ifpky, m2 27,050 6,00 188,27 Aquapal 20.0 

symboly a po<l., bi&lá :základná 
235 915721311.S Vodorovné doprll\né značenie ctvojzlotkovjm trtudenjm plat.tom pred'H)dov pre m2 1,500 23.2( 34,80 20,0 

chodcov, llpl<y, S)fflbo!y a pO<!., biela~·-
238 915791112.S Predznaeanle pre lo'Odol'OVM značenie tmekont falbw 11lebo vytc;o116va~ ~ néfercvých m2 28,550 0,56 16,56 20,0 

hmô< 

237 915'l10001 .S BezpečnoGtný tanbny povreh vo;,;oviek zelený pr• podklad asfaN.oY'ý m2 64.400 \1,6(· 747,04 20,0 

238 915910002.S Bezpatno81rr/ !art~ poyroh YOZOY!ek Cerverrl pre podijad „taloYý m2 61,600 11,6(' 714,56 20,0 

239 91S<l30001.S 'k• priem. 15 cm ks 2,000 34,ec- 69.60 Výstretný .tpik pr .15cm 20,0 

240 4044900071300.S s .. 2.000 40,6(' 81,20 s lk ohyb"9 20,0 

241 404450004100.S m 4,000 58,01 232.04 Ecolack 20,0 

242 917762111 Osadenie ce5t.. ob*"tika betálovtho, oporou z betťnu i,r-oatfho tr. C 12115 do lotka 12,000 12.44 149,28 20.0 

z betónu hr. 100 mm 
243 5921745000 ObrubnlkbetónoVlf Qe$lný "° skosenlm 150x250x1000 mm .. 2,000 4.~ 8,08 20,0 

244 5821745000R Obn.ibolk bet.ónol/Y c.Nlný bez skosenia 150x250x1000 mm •• 10,000 4,4e, 44,50 20.0 

245 91B101111 Lótll:o pod obrub., krajnlky alebo obn.by z dlatob. -ke>dek z betórw prostého 1r. C 1211 m3 0,600 0,01 0,01 20,0 

xo 
248 8 19735112.S Rezanie eml\.ljOoeho asfaitov,ho 11:rylu alebo podkJadJ h ky nad 50 do 100 mm m 42,800 3 ,g5 169,06 20,0 

247 1116171000 Asfalová záM'/lfa z C&Strého esfdu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) mit.ane 27,400 1,76 48,22 AGfalt.Jvá úlieW8 20,0 

Mteru adh4mou hmotou, alt. polditie asf. páky Oun.aftex 40x8 Blguma 1 

248 879087112 Nak.ladar.i& mi dopravný prostriedok pre \IOdoro"1'!ó dopravu wtiny a.eao 0,85 7,55 20,0 

249 979082113 VodorOVMdopra\la sutiny, i;o zlcder1fn, a Mlb9m Llromanfm, na vzdialenost' do 1000 8,880 3,25 28,86 20,0 

250 Q70082110 Vodoro>má dopf'a'lla po eYéhu elebo nak>.!enie. Ptlpletok k cene H kdct/eh daltích i 8 ,580 1,4t 12,96 20,0 

začatých 9km 
251 979089012 Poplatok z.a skladovanie • belón, kamenivo· triedeny &Ulwbn~ odpad 5,060 O.ô1 0 ,05 20,0 

262 9790696\2 Poplatok za &klodovanie - asfalty kal tfolo odpadu 17 32 02 a ne1rieden9 otevebn9 3,820 0,01 0.04 20,0 

odpad 
~raaun hm&: HSV -,s3 
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, ~ódpokd~ MJ 
Mnohtvo·. 

cell<om .. 7 10' 

~25111.S l<y 43,918 20,0 

1/RN 

000300031.S Geodetiek& prace • vykonávan6 po Y']at:a\lbe zamerane skutotneho vyhotovenia stavby OUf 1.000 0,01 0.01 

000000021.S Zriedení$ • ocfatránenie stawniska, prevádzkové oplOt,nl& Wllveniek.$. our 1,000 0,01 o.ot 
so O"!.iJ .. Vyht,d~·(rua.X:C :.~1,x'ln'l'>j c.:,r..tič!o::y r~ r.h~-:,:n ~ cykli!:to.,. s (lhw:,vm1 41' 201 ,g.1 

k,y!u -l!-bcdnlk.& 

Prtoe • docUiYky HSV 47 201,81 

Zomo6 ptjce 4324,441 

113107241.S Odstránenie 11.rytu II ploche rwd 200 m2 1.sfalto\olého, hr. vrstvy do 50 mm. -0.09Boot m2 1 920,000 2,25 4 320,00 20,0 

131201101.S \lý):op nezapa!enej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 0,360 7,09 2,55 20,0 

131201109.6 H nezapatenjm j*'1 a Ul'ezov. Pnplatok za lepivO&f horniny J m3 0.120 0,71 0.09 20,0 

16r10110l .S Neldadanie neuramut,ho WikopkuzhOtnkl tr.1~ do 100 m3 m3 0,300 1,06 0.36 20,0 

162501112.S Vodorovné premieJl:netiie ~ku po nespe\'Mnej ceste z horr.iny tr.1-4. do 100 m3 m3 0,360 3.25 1,17 20,0 

na V2':dialenocl' do 3000 m 
16250111:>.3 Vodoro\lNJ promi.Mtnenie, '1ýkopku po no1povnenej ,i;;6$te z ~ťl"•ll'ly tr.1--4. do 100 rr.3. .,,3 0 ,360 0,01 0,00 20,0 

prlplato-lt k cene za kaldýctl d'aitch a za~ch 7 km 

111201201.s Lno:!eníe 1yp1niny ne skládky <Io 100 m3 m3 0,360 0,72 0,26 20,0 

171209002 Po~tolt z.e skladovanie - zemina a k.&lm&niw 0,612 0,01 0,01 20.0 

Zaklad,inie t"l,39 

275313611.S Betón zákledQvýcr, pitiek, prostý ,tr. C 16120 m3 0."60 

zmi. • """1ploln6 kanitrul<eio 

320350611 Zvfnlný noen9 t,poj kritrukdl, po jednej strane :tvar. 50-100 mm,l)lť<oYpriem. 1<s 386.200 
do12mm 

132310Q00;00.S Tyč ooerovépriereru l ,40,x40x5 rntn, o.zn. 10 OOO, podľa EN ISO S1&5 1,144 

1;j;cl1001Q200.8 T~ ocerovéploc:h6. hhr40x6 rnm, oi:n. 11 600, podl, EN ISO f:33$ 0,'970 

Kamunikáct. 

573211108.S Postrek Hfalto\,ý spojoveicf bet pO"fPU kamenivom z asfaftu cestného v množstve m2 1 920,000 

0,50kg/m2 

Ueľfy a!ITTllt z kam«wa rafen~ho alebo drY1n6ho &trednozrnný MA 11 O, hr. 40 mm m2 1 Q20,000 20.0 

Wmeno ~dnjdl oce!Ol.ýoh poklopov ,a modu1*1>t pol<lopy 1<s 9,000 80,23 20,0 

1<s 9.000 354,05 3186,45 tt•bovj tl)'tW40, C250 20,0 

V9tltové Ll)fava kanaizatnftio poklopu do 200 mm zvytenlm pokk)pu 1<s 10,000 100,29 20,0 

7123, 

Q14001111.S Osadenie a morUlt (:1!1$1nej Z'Mklj dopravnej značky T8 , konzolu alebo k< 7,000 34.80 243,60 20,0 

objekl 

4044777000 s ik dopravneí značky AJ, 160 mm m 9,000 6,96 62,U FeZn rúre hladká 00013 20,0 
mm 

4044777006 Viečko ·k81,f60mm "" 3.000 0,58 1,74 VttčJl:oftSOmm 20.0 

4044777004 Objlmka. 'A't!llane Uchytl'lý(:ti e:k:rutiek f60 mrn •• 14,000 2.32 32.48 Objk,ka, f60mm 20,0 

404410\23200 lnformatfvna prewidzkav~ ,niačka 326 (Priechod pre cyklstov), rotmer 500x500 mm, 1<s 2,000 34.!lC 69,80 Zvislé dopf. značka na 20,0 

fólia RA2, pozinl«Yt'lln6 F.Zn podklod• 

404410097100 Prtkuová ll\Bčka 222 (Cettieka pre vymaf:ených utivatefov), rozmer 500 mm, ff;ä 1<s 4,000 34,8C 139.20 Zvislá dopr. zna~ka na 20,0 

RA2, pozlnkovt11NI feZnpod~d• 

404410(l,gB900 Prtuzova znaOka 22~70 (Kontec pflkatu), rozm« ~DO mm, feta f\A2, pozinkovtmli .. 1,000 34,8C 34,60 Z~dopr. ;inač.ka na 20,0 
FeZn podklad 

914001112:R NMdady ha d~atné dopravné značenie poCas rei!ilimcie sta~ (tap0.!ll:1111ní• znač:erd l<pl 1,000 348,04 348,04 20,0 

..-,. manpll11e'ljG11 Pf&o) 

281 914002811.S Oaadenie a momäf. vel'kofozmernej zvi&lej doprrmej znaCky na konzolovú llpl 1,000 116,01 116.01 20,0 

poz.inkovao.'.i konit'úkdu t.taru L tvorenú Jaklom 150x1S0 mm 

282 914002814.S Vjiko•é 41'"""' molej dopra,nej moCl(I' 1<s 6.000 116,01 696,06 20,0 

283 915715111.S.R Varovnj' pá a.rrky 400 mm, apliWa formou atlerkovaria studenym plastom m2 7,000 23,2(· \82.40 20,0 

284 915716131.S.R V11rovrt9 pia šírky 400 mm, aplikácia formou atierkovaria $\udeným plastom m2 4,200 23,2( 97,44 20,0 

285 91S721211.S Vodorovn6 dopraloflé mačenle etriekané farbou prechodov pre chodcoY, t lplcy. m2 14,640 6,GE 101,89 20,0 

symboly. ood., bitia v,kladnll 
286 915701112.S Prcdzn3benie FfO l"Odofo,mt ;ina6eni• •trl•kant farboLI alebo vyti:;omNanf z nábm:,vých m2 14,840 0,5.f:. 8.40 20,0 

tmot 
287 91$910001 S SezpeCnostný farebnj povrch vozoviek ze:hmý pre podklad Mfaltovj m2 45,000 11,6(, 522,00 20.0 

21ffl 915910002.S e~51ny far<bný powcl> vr,Z<Mek Cer,er'i pre podl<lld „fal!ový m2 43,000 11,60 498.80 20,0 

289 919735112.S Rezanie e:Gdt.lJLICeho afa ov~ho krytu alebo podk~du h ky nad 50 do 1 DO mm 18,600 3.~ 73,47 20,0 

200 11!6171000 Asf11lovti zéllevka ZQNlného e$faltu (alt. Bkumax 10, Blguma TL 82 a pod.) vrétaoo m 1 134,600 1,7E 1 996,90 Asíaltová zálievka 20,0 

oétefu ahzru>u hmotou, alt. použitie Hf. péJky Ouna1'ex 40x8 Biguma 10 

291 9319411'2.S 4><""" axl&tu/ú:ooo dilotačn6ho mos1n6ho .-u, lemldn, Pfu2ným 1melom, 1<s 5,000 118,33 591,85 Asíaltovti z,tlievlu;I 20,0 

nä:erom na zlepknie prirnaiVôd, tvravte pru!noo modfik. asfaltovou uliie't'kou Biguma 10 

292 939909502.S lstenie okolía komlrllkéc:il od ni!mnu rume hn:.tlky nad 50 do 100 mm, ~0,08800 t m2 199,800 2,87 573.43 20,0 

293 ~006132.S Odstrálenle pÔIIIOdnej konitrukde vefkorozmemej značky so i s bet J)Mkami, - "' 1,000 111,37 111,37 20.0 

0,08200t 
294 97tl067112 Nakkldania na dopraVO)' prostriedok pre voďoro-..niú dopravu &J.iny 115,200 0,85 97-,92 20,0 

295 97í'.1082113 Vodorovné dopflMl sutiny, so zlo2:enrm I hrub9m Uf"O\'Tlanlm, na v.zdlatenost do 1 OOO 115,200 3,25 374,40 20,0 

m 

296 97.062119 Vodorovn6 doprava po tuehu alebo nalofenie. Prl~•tfk k (;ene za každych ~lšlch J 115,200 1,<W 168,19 20,0 

zal;atých9 km 
297 9711089612 Poplatok za aldadowrie - ufelty kat. lllolo odpadu 17 32 02 • netried~ 8111..,boj 115,200 0,01 1,15 20,0 

od„d 
Pnaun hmM HSV 147,53 

298 998.225-11 l.S Presun r.met pre pozemnú koml.lllllactu II letlskc • kJ)tom nhlltovým ahjk.ofvck t ;)42,109 0,11 147,03 20,0 

objei<lu 

Vedfajilo rozp<M!eo.• oóldady 0,02 

VRN 0,02 

299 000300031.S Geodetickit préc:e • vvkoné>nn6 po ~llhe zamerarie &lwtotného vyhotovenii sta>my eur 1.000 0,01 0,01 20,0 

300 000600021.S Zriedenie II odstránenie stayeni&k.a, pre\oádzkové oplo-.anie staveniska 1,000 0,01 0,01 20,0 

-G/24-
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ý výkaz výmer - (Technická a cenová špecifikácia) 
.t1ep9e!lie cyldi&t. lnrrattr. v TSK~ 7: LM-k Povatské Bystrh::111«11111(:a 2SK 
p..,.bl<II Byslrioa-lut,n;ca ŽSK 

13ä201102.S 

13·20110Q.S 

162301131.S 

162501102.S 

162501105.S 

167101102 S 

11·.201201.s 

17'201202 S 

17' 209002.S 

174101002.S 

so 01.3,1 • NN Pripoj!>!~. v~rQjtiá ~.5v,;i~!"nic 

Pr.6ca • dodáwky HSV 

Elllctromond1e 

Kábel '"'°"Ý 1 kV CYKY --J 2><2.SRE 

Kt'lbel uložený v Z1!ml do CYKY .J 3x2.5 

R\J"k.tl tLM eSektrolnlt. z PVC uk)fen6 v zemi 

4>r>va káblovej r>lt, tfrky 35, tra 80cm, zemm tr.3 

Ručný výkop jamypre sto!iar \/0 do 2m3. zemioa tr.3 
81eskozvodoWI :s.Wl'ke do 2 sk,rutiék (SS, SR 03, SU-T, SP01) 

Bl&sko.l'Yodov6 svorka nad 2 1krutky(SJ, SK, SO, SZ, ST. SR1·2) 

~ojenie na p!Woctvv" ato!iar VO 

Montálny materilll, svorky, p,eohodky, p<iohytky, pllek-/ .. 

HR·SYOri<a SJ02 
Zemniaca doska do základu, Pl'~dne zernniac:a ~ 
MooW uzemro't'acej dosky do zakledu. pripadne zen:-olacej tyče 

Uzemr"ovacie ved«ie v zemi včft. tJVOflek,prepojenia, ~olécie 1POtov FeZn do 120 
mm2 

HR~Svooca SP01 pre sp(Jferiie: kovových suf .. 

Páske uzemmvacia FeZl\30lM. 

Drtt uzemfovacl 10 mm 

o:latnfir-enie podklrl!ldovelebo kryto'I z betôno hr. Oo 150mmm do 200m2 

Rozober&ne z*'1kovej dlatby 

"9kop ryhy v zemne tr. 4 80/35cm vrétane vjstratnej kMe 

Techriológia nasvietenia preehodJ pre chodcov syst!rr,om O+.M, (zoznam polot.lek 
..-i"ou p<ílohy rczpočtu) 
Spaná (C)rava powchu -povrch t beténovej dla2by pnem. hr. 290 mm {BD 60 mm, L 
:io mm, ŠD hr. 200 mm) 

Spracovanie výchadiskovej rev[Zle a vypracovanie s.prwy a dok;umeotécie tkutoeotho 
~wnie NN prlpojky 
V~Cenie eietl. int. ti,,nosť 

SO 01.4 - Uť1ka 

Prie.a a dodlillky HSV 

temMpric• 
Wkop nezopa1enej/amyvhornino 3. Md 100 do 1000 m3 

Vodorovné premie$tnenie 'výkopku po nespevnenej ceate z horniny tr. 1-4, ned 100 do 
lOOO m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 tn 

Vodorovné premieltnenia vykopku po epevnenej ceste z. homin\l tr. 1-4, do 100 m3 na 
~dia~nost'do 3000m 

Vodorovné premifflnenie výkopku po spevnenej cesie z tlorninytr,1-4, do 100 m3, 
pc-íPffltok k oene za katdých d'aliich a začatyeh 1 OOO m 
Nakladanie naufaMUtfhoV'ik.opku z homln tr.1-4 nad 100 do 1DOO m3 

Lnc:tenie aypamr; na &kladku do 100 m3 

U'°terie sypaniny na medzialdédku 11e1d · 1 00 do 1 OOO m3 
Popleto-k za akltdov&nit - zemina a kamenivo (17 05)ostatné 

Zal.yp l)IJ)lninou so zhutnetľlm j*'1, lachiet, ~. utezov atebo okolo obfektov nad fOO 
do1000rn3 · 

180401211.S Založenie VIM'lika leb\eho yY.sevom v roW'le alebo na IVahJ do 1 :5 

005720001500.S Osi'li trav-~rtráwvých semien 

1a·201101.S Uprava plá:ne v nbypoch vhomlne 1-4 bez zhutnenia!I 

183403111.S ObrobenlepOdy prekopeolm de ky nad SO do 100 mm -v- rovine alebo na svahu do 
1:5 

183403153.S Obrobenie p6dy hrabaním v rov;na alebo ne .svahu do 1 :5 

183403161.S Obrobenie pôdy valoovanfm v ro\line aklbo ne svahu do 1 :5 

Z..ldadanle 

21~s11111.s WfM) odltoNnvadeho rebra 1~0 trativodu do rjh s 4>r11vou povrchu~ 
ltrkopiKkom · 

21'.871122.S 2hotoverie op$a11eoia 'ir(~ne z gec>textme v ryhe alébo v zá'eze pri rozvinutej lfrke 
oplM1enie nad 2,5 m 

693110004710.S Geotextl~e po!ypropyléno~ netkané 400 glm2 

212755\16.S Trativod z dreoétnych nl'ok bez Wka, ~ho póem. fťrok 160 mm 

224311213.S 11'/pll')pil(lt z po1tiand•Uho betá'o f-.,.!ho vodoffllve~ho b'. C 25/30bez pafia<ej ·--22"361 '14.S Vy&b..11 pilót b«dnovanoich de zeme, c 'lytiaihnutfn'I pafnleé,.2 oe.le BSOO (1 OS05) 

224383112.S Zhotoverie výplne plót Mljc:h zapatenjeh • V)1iahna.t'm pa2nlc i vrtu z betórlu 
.tefe.zovfho v hÍ,k.e od O do 1 O m, pri priemere ptléiy nad 6SO do 1250 mm 

231943211.S Steny ~*1eM z ooefových lteto\ll'líc z teréru z1berinenle na dl tku do 10 m 

134600000100.S Profil oulovj hrub'/ n.1 !tetoITTo@ (neop<acovaný) LARSEN (10 370) 3n 

.237941111.S V,tlltnJtle lteto'm~ch stien z ocefovjctl ttetovnrc zabenmenjch do 2 rokov, do 
10m 

264322112.S vrty pre pílóey:zapažené msN, pl'Wmeru n&d 850do 1D50 mm, v htbke: od O do 10 m. y 
homiJ1e1HI 

27'·573001.S Nélyp pod .zékladove kOl1$1rukdé ao .ztKmen1m zo wtQPM9ku rr.o-32 mm 

27$321116.S ZtifdadoW piltky a biele)' moslni'c:h kritrukcil z betónu telezového tr. C 30/37 

27S354111.S · Debnenie zllkladoweh pllliek mo91n'/eh konltrukc:if - zhotovenie 
276354211.S Debnel'lie ;cfll,dadowjch pldek momých konl.trukcií - cdstr~ 

289971211.S ZhotoVente W1tVy z geotextf1ie na LfJfav&nom povrch.l sklon do 1 : 5 , lir'ky od O do 3 m 
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c .... 
no!'"""' 

Céiwéel(crri. !~dá-~ ·.~ 
DPH· 

a. 9, 10.·. 10 

9 45'd.0.2 

g 124,94 

g 124,94 

27,000 0,45 20,0 

27,000 0,83 25,-,1 20,0 

17,000 0,64 10,88 20,0 

17,000 0,93 15,81 20,0 

l0,5o0 1,74 18,27 20.0 

10,600 1,28 13,44 20,0 

4,000 34,60 139.20 20,0 

4,000 0,03 3,72 20,0 

4,000 1,04 4,16 20,0 

2,000 8,12 16,24 20,0 

2,000 75,41 150,82 20,0 

4,000 0,63 2,52 20,0 

4,000 20,68 B3,52 Zemniaca 20,0 

4,000 8,12 32,48 20,0 

20,000 0,93 18,60 20,0 

4,000 0,64 2,56 20,0 

15,000 i,50 22,50 20,0 

5,000 1,50 7,50 20,0 
mm 

8,000 7,54 45,24 20,0 

10,000 5,80 58,00 20,0 

10,500 2,78 29.19 20,0 

1,000 8381,71 8381,11 20,0 

3,000 10,44 31,32 20,0 

33,4,08 

334,08 

8.000 20,86 167,04 20,0 

8,000 20,88 167,04 20,0 

14~ ni,45 

J.40U:7&.5J 

161Hl5,e8 

637,012 17,27 11016.74 20,0 

837,912 0,71 452,92 20,0 

1 214,066 0,99 1 201,93 20.0 

30,876 3,25 100,35 20,0 

216,146 0,32 69.17 20.0 

807,033 1,08 643,45 20,0 

30,878 0.72 22.23 20.0 

607,033 0.72 437,06 20,0 

55,580 0,01 0,56 20.0 

607,033 3,35 2 033,56 20.0 

400,000 0,80 320,00 20,0 

12,360 5,80 7 1,69 UniwrZ:ilncl trlri\lOYé 20,0 
semeno, Mountt'ield 

400,000 0,27 108,00 20,0 

400,000 0,46 1&4,00 20,0 

400.000 0.41 164.00 20.0 

400,000 0,35 140,00 20,0 

81-00 

10,725 28,19 302,34 SD !6'32, KSR Lon, 20,0 
8aranm,,4 

47,300 1,15 54,40 20.0 

48,248 0,03 44,87 GEOTESS 20,0 

10,900 1,53 16,68 PE • DRAIN ON 161 20,0 

64,610 96,61 8 343,30 C 25130. Be""'8ref 20.0 
CRt1 

7,388 1154,33 8.5:28,19 Bebu!nka ocer BSOOE 20.0 
Raven 

133.000 11,60 1 542,80 20,0 

168,000 58,01 9 745,68 20,0 

13,020 870,10 11 328,70 Oc:e!OW&t~ 20,0 

168,000 29,00 4 872,00 20,0 

183.680 110,21 18 039.17 20,0 

SJ,300 27,71 2 ao~,&!4 SO U-32, KSR,LOn 20,0 

8.arenoW 
l01,679 126,60 13 085,07 C30/37,=-- 20,0 

CRH 

103,290 22,54 2328,16 Debnenia Peri 20,0 

103,290 6,65 707,54 Oebnenit Peri 20,0 

63,000 1,15 72,45 20,0 
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y výkaz výmer. (Technická a cenová špecifikácia). 
_:::- ZJ8Pienie cyklist. lnfrat:tr. 11 TSK~aaf 1: úsek Povatské Bystric,-hranici!!! lSK 

.-\ p,ovmM Bysllica-tV'anica ZSK 

334323139.S 

334'l23149.S 

334351111 S 

334351112.S 

334351113.S 

334351211.$ 

334351212.S 

33435i 213.S 

334353721 .s 

334353762.S 

3343tl2116.S 

334362135.S 

3413i 1210.S 

34135'101.S 

341351102.S 

423365312.S 

553099005020 

425941501-S 

553_J 

553_V 

453311121.S 

45SS91111.S 

561280000100.S 

46321112, .s 

4'i5513156.S 

931941142.6 

55399901400 

S53999013000 

061054199.S 

978071111.S 

971082113.S 

979082119.S 

t1790871'12.S 

979089012.S 

9982l2111.S 

71~111001.S 

2~170000000.$ 

11·111002.s 

246170001000.S 

11~112001.s 

245170000900.S 

711112002,S 

245170001000.S 

711131102.S 

693110001500.S 

711132102.S 

693110001600.$ 

9~711201.S 

Zvt5W: a kom~ ko,,ltn,kcia 

Mostn6 opol)I • lloltK! pr°"Y z botór>J t•lozového tr, c 35145 

MOMJ'lé kridla a zlWemé stienky z betaiu telezoYeho U'. C 35/45 

Momfpiloroa l. betÓ'lu :!ele2ovéha tr. C 35/45 

Debnenie mostn9ch konštrukcii - pilierov štvorcaWch I moohot.tioľnlko~ch. V)'lky do 
20 m, zholown'8 

Debnente mosb'lýffl konttrukcif - opOf výlky do 20 m, zhotovenie 
Debnenie moatnýdl konllrukcil - ktSdiel, stien V9t.ky do 20 m, zhotovenie 
Oeb.,.r;e mostnýoh koniOUkcól -pókn,v tlvófcovy"1, mnohouholnlkovýcli, vjll<y do 
20 rn. od$1rér,aNe 

Debnenie motl:r'lj'ch konltrukcil. op& V)'Skydo 20 m, odstránenie 

Oeboenie mosmých konálJutcll • lcríd~. stién výtky do 20 m, odstrnnie 

Debnenie moslnych kon&trukt::lf • prfp4atok .k debneniu mostrv;ch plierov alebo pov, 
:ui tvar hlavy piJier. Y 

Debnenie mostnyc:h kribukcí i'.- prlphitok k debneniu mostn'fch plierov alebo pov. 
za itty do debnenia 30/30 mm 

\1'181Ut drieku opi, z -.i<ej ocolo BSOO (10505) mostnýci'I koottrukcil 

Výstu,t driekov pllerov z betomnkej ocele B500 (10SJ5) mootný"1 konilrukcól 

Betatstien,prie6ok p,ostýtr.C 12/15 

DebneM ňen I prtetokje-dnostriinod. ztic:,toverie--delce 
Debnffle $lien a ~k jednostranné, odllJtnene-dielce 

Vodo<ovn4konJ,n,J,c;. 
Morrtlllt a1ratenoc dobnoria - opriatnte; dool<y z o-ho plechu 

Kilogremové ceny kompleti,f:ovanýcl'I ~kov z: .ooele. ORTOTROPN MOSTOVKA 

Osaderie m0&tného lomka e<:efov6ho vodiacehó zet'11tenia do 500 kN 
Loti:sk.o mostnl ocerow tedfloamerné 

Ltlljsko mos.tné ocerM Weamem6 

?ta chodové kltiny Ul oporou 2 betónu prostého tr. C &'1 O hl.lln&ného f.lO vrstvách 

Zhotovente llýplna tesniacej vmvy u oportiu z. f!u 

Zenllna Uovité • bentol')it s:urový 

Rovnal"lirl4 z lomCJYé-ho kamef"n neopracovaného tried 5 vyplne11,m ik* cr. dvlfn 
ťate~m kamerivom 

Otatba svaro prt ~ách z uprave116ho lomovtho !ulov6ho kamere LK 20 do lôžka c 
25/30 plochy~o 10 m2 

Komuntkjiei8 

Vyplnenie lká" ake-jkol'vek hr(l)ky asraltOYou 2Mevkou 

Upn1vy powc:hov, podlahy, oudonlo 

Mazanine z bst6nu prost&ho {m3) tr. C 12115 hr.ned 120 do :240 mm 

Ostatne ltonltrukt:ie a. p,áce-b(j ranie 

Osadenie diataQltho mostného Z'Mru 

Kilogramo~ ceny kompletizownýe-h výrobkov z oer11zowj ocele - MOSTNY LA VER • 
PODPERA 1 

Kilograrn,o\'é CAJny kompletitxwanýeh \lýrobkov z. nere.mvaj ocele. PR:EKI..ENOVACI 
PLECH· OPORA B 
Ocbú'aoie vrchnej znehodno1eoej eaeti ~ betónových pilót s vytiahnutím pa!r'lce, 
z: betónu f.e4uo~ho, -2.4000Dt 
Vybúl"anie kovových madiel a zábradil -0,03700t 

Vodorovná doprav, suti,y, so zfoter,fm • hrvb',m uroW11nlm. na vzdiatenosľ do 1 OOO 
m 
Príp.latok k eem za každých d'd.k:h i začatých 1 OOO m nad 1 OOO m pre vodorovnt:I 
dopra.wsutíny 
Naldadaníe !'II doi:tavný prostnedok pre ..octorovnU dopre1r1J M.ltiny 

P,optatok la likladc;vanie - betoo, tehly, diddice (17 01) oetatné 

Pr.sun hmot HSV 

Pre.un hmet pre mosty mU"Ovaoé. m:ooolitk:k6. betorlC"V~. kovové, výtky mosta do 20 
m 
f'rioe a docWivky PS.V 

tzoMcl• proti ~ • vlhko11tl 

Zhotovenie izolécíf proti zemnej vlhkolôti vodorovná ~rom penetračnjm z.a studena 

Lak 11falb>v'( -ačný 
Zhotoven• lzoliclie proti zemnaj vlhkosti \IOdorovné aiťallovym lakom z.a at.u::t•ne 

Lak tifaltw/ izolačný 

Zhotovenie izoltde proti zemnej ~OQ zvitlá penetraen.,rn néterOm za &1udena 

Lak asfaltovj penOlračný 

Zholoveflle lzotéc~ proU zen'lr.j vl~ rASlé a.sfa~Qvýto la~m z.a l!udena 

Lak as,altovj izolem9 

Zhoto'Wllnie geole)d!lie elebo tkanfny na plochu YCdol'0\41Ú 

GeotextHia pofypropyléno,- netkeni 600 glm2 

Zhol.ownie geol&Xlllle & lebo tla! ""1y na plochu nii&Jú 

G.ote~llio po1yp~pylónovii, notka"'6. 600 g/m!? 

Presun hmtll pre imléciJ p,oa vode v objektoch V9tky do 6 m 

76i161240.S Montát Zébredtia rOYMho z ni'ok na ooefovú konAtrukcll, a hmotnotfou 1 m :z:ébradlie 

nad 45 kg 

MJ 

$ 

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 

KG .. 
K"" 
Kus 

m3 

m3 

m3 

m2 

m 

m3 

rn 

KG 

KG 

m3 

m 
! 

l 

l 

t 

m2 

1 

m2 

1 

m2 

1 

m2 

t 

m2 

m2 

m2 

mO 

% 

55352000000.S Komp~ané oceľové zi!llbredlôe v. 1'400 mm m 

-8124-

Ceno 
~ 

8 

1,3~ 

43,510 131,Q~ 

4 ,662 137,9'1 

36,39e 133,35 

200,773 25,17 

25,239 25,17 

10,0H~ 25.11 
208,773 11,81 

25,239 11,91 

19,919 1t,91 

100,300 34,48 

235,200 i:;i,,s 

9,147 1607,91 

15,352 1607,91 

2,748 95,23 

18,320 24,$ 

18,320 6,84 

393,510 68,62 

33 476,000 3,14 

10,000 4B1.4S 

S.OOO 1 358,2E 

5,000 1 067,7C 

7,740 92,91 

12,852 4,85 

23.134 15,68 

41,400 30,76 

9,480 34,n 

17,960 

16,175 

7.200 ?.17,R7 

770,000 11,22 

161,000 11,22 

6,362 57,83 

4.000 10,63 

15,417 3,25 

215,838 0,15 

15,417 0,65 

15,417 0,01 

1 128,274 1,51 

76,840 3,76 

0,023 1 585,32 

153,680 3.76 

0,115 \ 591,95 

135,306 3,76 

0,047 1585,32 

270,612 3,76 

0,230 1 5St,95 
76,840 1,15 

66,366 1,39 

135,000 t,34 

11!1~,000 ,,39 

0,000 0,01 

43,41 

201,056 275,01 

Prlloha t .1 k Zoo 2021/'EB/01/028 

9··. 

881'118,00 

5 739,40 

643,17 

5120,11 

5 254,82 

635,27 

501,36 

2 486,49 

300.60 

237,24 

3 485,34 

718:?.fl6 

14 707,55 

24 700,71 

261,69 

446,28 

125,31 

159 trnl,07 

34 872,86 

105 114,64 

4 814,50 

6 7S1,30 

5 338.50 

719,12 

62,33 

362,74 

1273,4'i 

329,62 

31,&1 

1 568.Bli 

8 639,40 

1 806,42 

367,91 

42,52 

50,11 

34,53 

13,10 

0,15 

1 703,69 

114187,65 

3 e70 48 

288,92 

atl,48 

577,84 

!83,07 

508,75 

74,51 
1 017,50 

366,15 

86,37 

122,83 

160,90 

22S,16 

0,00 

6 729,14 

55 300,66 

kionlflk4i,la výrobl<u 

10 · 

Oebnente Peri 

01tinente P•ri 

Deboente Perl 

Debnenie Péri 

DebnenMt Peri 

O.bnení&Pf;llri 

Debnenie Peri 

D•bné,ni$ P•n 

Betonhka ocer BSOOB 
Ravo 

Betonhka ooer B5008 

Ra"" 
C 12/1 S, Betonére 

CRH 
Debnenie Peri 

Otbneníe Peri 

DebneniePeri 

Plochá ocor S355J 

Lotiskoocerow 

L.oblko oceľov6 
C 8/10, Betoná'et.CRH 

Ooef $235 J:IW•N 

Nerezové ocer Mti~ 

P,en$1r::alALP 

RenolekALN 

Ptnetral A.LP 

R>nelakALN 

G EOTESS 

GC01'Ľ$š 

-DPH 
10. 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

::m.o 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 



441 

442 

443 

444 

445 

446' 

447 

44B 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

45g 

460 

461 

z výmer - (Technická a cenová špecifikácia) 
cykict. iofra&tr. y TSK-če.sť 7: t'.se:k Pova&ké Byltfica-hranica ZsK 

~r,caŽSK 

Epaxidow polyuretdlnové stlef'M hr. 15 mm, penetrácia, viaanésobné sOarka .s 
posypom, uzatvárad !'\éter 

Presun hmlil pre podlahy q,,1etk:k6 v objel<1oell výtky óO·S m 

Montá! rOznych cielcr,,· OK • tte11a cenové kl'Mca do 60 OOO kg vratane 
Kiogramo-.. ceny kompletizovaných V'jrobkov z ocele · OCEĽOV 
KONŠTRUKCIA 

l+OSN 

Mimostawnisko'llé doprave 

Munírske výpomoci 

PľflOO dodt1i'"'Ok 

Podiel pridn.d:enjch výkonov 

SO 01,:5 • Cytc.lOtffU.tl 

Prioe a dodiYky HSV 

Z.m"'6 price 

113'07141.S Od5trénemie kryt\l v Dloche do 200 m2 •$fello~h0. hr. \1$.Ny do SO mm. -0.09800t 

113307142.S Odstnlinenie podkiaduasfello'llého v ploche do200m2, hr.nad 50 do 100mm, • 
0.18100! 

1wo1111.s O~ t;tJ'lice i vodor. p,emtestn. NI hromady, so zložením na vzdale008ť do 100 
m • do 100m3 

122201101.S OdkopMa I prekopl.Wka nezepdeo6 v horrine 3, do 100 m3 

122201109.S OdkopO.ky • prokop....., neupažoM. Prlplatok k cen!m za l<plvoof ho<runy 3 

131201101.S Vjkop nezapatenej jamy v hornine 3, do 1 00 m3 

131201109.S H nie nez1'patenych ján a .z.se:t:ov. Prlplalok za ~l'IIOtr hOminy J 

167101101 .s Nakladanie neufahnutého výkopku z homfn tr .1-4 do ~ 00 ml 

162301101.S Vodorovné premÍNl")8nNi! výkop~u po spevnenej cesie z hominylr.1"4, d~ 100 m3 l'lfl 
vzdlalenó61' do SOO m 

162501102.S Vodorovné premie.slnenie 1/)'kopku po spe\l'n&n&j oesto z hominy tr.1~, do 100 m3 na 
vzdia~nost' do 3000 m 

162501105.S Vodorovné premieatnftniB vykcf)Ku po spevnenej ceste z horniny tr.1.4, do 100 m3, 
príplatok k oe!"le :ia t:a2:dych ďalildl I račat'ich 17 km 

171201201.S Uletenie swaf'lrlY na skl6dky do 100 m3 

171209002 f'oplftlok. ui &lo;l6dovanie - zemina a kam~nM:I 

171101104.S Ulotenie sypanlly do nélypu sudrtnej homil'1y t mierou zhAnenia nad 100 do 102 % 
podľa :Prucioi...ShmUílu.l 

5!33<10004500 M41teňil vhodn)' pre budovanie nás.ypov6ho teleM 

181301301.S Rozprestretie cmlcene avahudo tklollU 1:5, !)4ocha do 500 m2, hr. do 100 mrn 

180402111 Zak>.terie trtMVka parkOWho výsevom v tovine do 1 :5 

00572 11100 Trávo\111& semeno 

181201102 Uf)(IWI pléne v NIS)JIOCh v hornine 1-4 so ztwtnen1m 

Z.kt.danie 

275313611.S Bot<Xl záklodových pitiek, pro&t~ ~. C 16120 

2899717~1.S.R Zlepiov11nie ~h1duv11:j pWy, "'$1~ v.-..tvy .t ge~yntetické:ho matoríélu-<kvnélny 
geokompoz:it s hydrofóbnou geote.xUliou .a aMlkapi!ámoufunkcio.J, hrUbka min. 9,0mm, 
prietotnoof mn. 0,35 V~.sec pr• I-0,03, 100 kPa. napr. MaoOrain M,c Blanket 

KomunHúi,r;M 

564651111.S Podklad zo ttrkodrvhy s rozprestretím a lhutnením, po ztnrtneni hr. 150 mm 

565141111.S PodkJad z astattového betonu p.t; 16 P tr. l, , rozpre•tretlm a zhutnenim vpl'\IKJ l. do 
3 m, po zhutnenl hr. 60 mm 

567123114.S Podklad z kameniva atrnelené.ho cementom, s rozprfflrenm a zhutnenlm CBGM C 
sm, pozhutnet'11 hr. 150 mm 

569631111.S Spe...-nen~ krajnlr; altbo kQmun. ore peA:lch s rozpr. a ..tutnenlm, &1rkodr't'V10'.ltr. 100 
mm 

569603311.S Zhotoverie ;zemnjch krajn!'.c z homln akejkol'vek triedy 90 zhutnenfm 

583410004200 Hominl!I vhodná pre )údovaM zemn)'ch kr.ajnlc 

573111111.S P1;1$tr~ asfaltovj infi~ačný • pogypom kamenN'Om z asfattu cestniiho v mnobmlll!I 0,50 
kg/m2 

573.i1110B.S Pottrek atfaltov9 apajovacl bez po&.ypu kameľWom z aisfaltu ~stn4ho v množstve 
0,50 kg/m2 

577134111.S Asfalkwýbetón"""" obrulnéAC80vpruhu š. do 3 mzomltu1r. l, pozlunonfhr. 
.Wmm 

911131111.S Oliadenie a montéf cectrifho zlllbraclia ocerovéno s ocefoYýmf S1!plKml 

553560007600 OCelové tn.Jbkwt ztbradle, kotvenie do bel pMky, vid i pecifikácie.., dokumentéc:ii 

9i4001111.$ Osadenie a monW. oestnej zviaiej dopfa'll'lej matky na .upik, 81!p, konzolu alebo 
objekl 

4044777000 Stlplk dopra,nej znall<y /'J, 160 mm 

4044777006 Vieóko &Upika, 160 mm 

4044777004 Objlmk.ii, vrt.tane úc'-~ných sk.rullak f60 mm 

404410037300 Značka upravujUCa preclnoať 201 (Daj preci'losť v jazde!}, rozmer 900 mm, fólia RA2, 
pozJrikované 

404410021800 V-iWál:nlli ..t:ť1<1čk111 A34 (101) {Inf ocbezpečcrrttvo), rozrner 700 rnm, fólio RA2, 

pozjnkovené 

404410095900 Pr11<ozovaZ1U1eka es (22!)(Ceatiaa pra cyklistov), rozmer 500 mm, «,1;a RA2, 
pozinkovaná 

914001112R NékJ&dy na cfočasnt dopfavné znaCenie počas réalzácie stavby (zapotičanie znaeenit1 
Yflilllne manlpuačnýcll prác) 

915711311.$ Vodorovní. dopravní zna~ dtiekané farbou deliack:11 eiar preruiovanjeh trrky 125 
mm blel4 Základná 

. 9124. 

Prl/ollo C .1 kZoD 2021/EB/01/0ZB 

kg 89 041,000 1,04 71 802,64 20,0 

KG 89 041,000 3,43 236 810,63 P1oché oatr S355J2 20,0 

II, 0,000 0.01 0,00 20,0 

% 0,000 0,01 0,00 20,0 

II, O.OOO O.o1 0,00 20,0 

\1 0,000 0,01 0,00 20,0 

151-41,02 

151.C0,98 

3147,57 

m2 4,500 2,25 10,13 20.0 

m2 2,250 4,50 10,13 20,0 

m3 41,712 2,17 90,52 20,0 

m3 6,050 12,68 76,71 20.0 

m3 2.017 0.43 0.87 20,0 

m3 0.540 7,09 3,B3 20.0 

m3 a, t50 0.71 0,13 20,0 

m3 48,310 1.08 51.21 20,0 

m3 10,450 0,99 10,35 20.0 

m3 37,860 3,25 123,05 20,0 

m3 37.860 0.01 0,38 20.0 

m3 37,860 0,72 27,26 20,0 

64,362 0,01 0.64 20.0 

m3 120,000 3,49 4"t8,80 20,0 

204,000 10,06 2 052,24 KSR, Lom Baíl11no\ré 20,0 

m2 104,500 0,63 65.84 20,0 

m2 104.500 O,BO 83,60 20,0 

'll 5.22S 4 ,64 24.24 Un/Vel'Ulntttrá 20,0 
~meno, Mountftekt 

m2 152,570 0,64 97,64 20,0 

939,72 

m3 0,540 76,07 41,08 C 1 6120, Be1oná'of 20,0 
CRH 

m2 152,570 15,89 398,04 MaoOrl!IO Arllo Blanka 20,0 

m2 152,570 3,00 457,71 SD 0163, KSR Lom 20,0 
Bar.nova 

m2 140,95o 13,79 1 943,70 AC 16 P ,1,50/70, 20,0 
Strabag 

m2 138,700 7,63 1 056,28 CBGM 5/6, Beú>naer 20,0 
CRH 

m2 12.100 2.82 34.12 sO 0/22. KSR Lom 20.0 
Barano\'a 

m3 10,625 4.37 46.44 20.0 

t 18,064 2,24 40,46 HorniM na m mné 20,0 
krajnice 

m2 140.950 0.38 53,56 Postrek. spo}ovect o,5 20.0 
kg/mZ Blunova 

rr-2 143,200 0,38 54,42 Postrek spojovací 0,5 20,0 
kglm2, B~unow 

rr.2 143,200 6.07 Bti9.22 AC e 0 .5oflo. Strabog 20,0 

"' 38,200 10,44 39B,81 20,0 

" 38,200 139,22 5 318,20 Ocefové Ulbradie, 20,0 
,ng.-.. 3,000 34,80 104,40 20,0 

m 9,000 6,96 62,84 FeZn rúra hladká 060/;; 20,0 
mm 

ks 3,000 o,58 1,74 Viečko 160mm 20,0 .. 6,000 2,32 13.92 ôbjfmka, ftiOmm 20,0 

"' 1,000 34,BO 34,80 ZWllé dopr. :znaf:ka na 20,0 
FeZn podklade .. 1,000 34,éO 34,&0 Zv~d dopr. LODOÁ.a na 20,0 
FaZn podklodo .. 1,000 34.80 34,80 lvlsh1 dop4'. znatk1 na 20,0 
FeZn podk~de 

"'" 1,000 348,04 348,04 20,0 

m 23.000 0,58 13.34 AquapeNT 20,0 
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,nca !SK 

Ptllohe č .1 k Zo0 2021/EBIOl/021 

i?óp;o Mi. -· c ... . c.;;..,,.~ !dó~MeiO.~ -o.kDm . . od"""""" ~H 
s·. s .. ... 7 : O· D' 10· .. ,o· 

Vodoe'ovnt dopravné zn1eenie Wi~kan6 farbou f)fechodov pre ehodeov, ifpky, m2 O,IJ40 6,\16 6,S4 A<i""""" 20, 

·~•pod .. ...... kladnó 
Predznač«we pre znee.llie ttrieklM rart>ou :z n*«OV'fch hfnót dtlace-oiary, vodiace m 23,000 0,12 2,76 20,0 
pr(ilky 

-pr·--- lolt>co llobo')4<""*'ont zn-.ovýd, n\2 O.D40 0,58 o.ss 20,0 
hmól 

R•zarw• ~eno „ro1toveho krylu alebo podldadu m 10,000 1,99 19,Q() 20,0 

Rezanie ollin.júceho .-OYtho lllytu-~ mm m 10,000 3,05 30,50 20.0 

A.d•ltt7"91'1ievke i Offl.ného eafalu (d. Biturnax 10, Bígurn• TL 82 a pod.} lo'fátant m 10,000 1,76 17,80 /Walto\11 zálievb 20,0 
MIOfU acNznou hmotou. olt. pou.!itio .. ,. pálty Ouno„x «>x8 B 1 

Naklld•n• nt dopl'tlvný prostriedok pr. vodM.l'm(i dopfaVI,.. MJtiny o.e..o 0,65 o.S4 20.0 

Vodo,OYM dopraw authy, so ztofenfm • hr\b>im urovnanfm, na yzcbtenoef do 1 OOO 0,640 3,25 2,08 20,0 
m 
Vodorwná dofnYO po MAetlu olebo n•loto,,;.. Priplatok k oene za kotdýdl ch,~ldt 1 0.640 ·0.01 o.o, 20,0 
z~19km 

Poplalol< z• lkl•-• nfolty kat. tr,1o oq,adU 17 32 02 • --...--, 0,640 0,01 0,01 20, 
odpad 

flfM.un f'lm6C HSV 40,10 

PrtMt hmot pre pozemna komunlka:éJ • lňtko I krytom aafall.0\/ým •ktjko,-..ek ky 370.938 0,11 40,80 20, 

~tu 

Vedf,.lle~nól!Mdy 0,04 

YltN 0,04 

G.-tprb,vyl(....,.,..pred~urCe!iepriobel-..nadzemn6hoolebo kpl 1.000 0,01 0,01 20,0 
pod~m°'ho emtl.ljúc.ho a pWnQ,.,.Mho wderlll 

G~t präce • ~•n6 po vjstlvbe zameranie akutoč~ho V)'hotoveria swvby "" 1,000 o.o, 0,01 20, 

Zried4if'!ie a odstrlinenit stavenitke, pr•Wdzkovt opb\4:niestewniaka lq)I 1.000 0,01 0,01 20,0 

lltinieBka - . dol.c<y Oúl>r"'I dozor lcj>I 1,000 0,01 0,01 20,0 

50 0 1.f • Cylr.lOH8H 5!1 006,55 

Prl;ce • dO<S'vky HS~ 66 008,51 

z-......... 8740,07 

Frézovanie nf. podkl1du "1ebo krybJ bu PJ•k., plochy do 500 m2, pruh 1. c,i 0,5 m m2 397,550 1.52 604,28 20,0 
do 1 m,hr.60 mm 0,127t 

Fr6zonni. asf. podklodu llel>o lllY',I bez pre k.,~ cez 500 do 1000 m2, prú, t. m2 701,570 1,18 898,85 20, 
cu: 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t 

113152340.S n t z...,.. att. ~ olel>o k,yw bez prtk, ~ oez 500 do 1000 m2, pru, l . n,2 ~.300 2,28 2 198,60 20.0 
oez. 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t 

113301141.S Odalrinente podktadu11f11to'4ho v ploche do 200 m2. hr vrstvy dQ !50 mm, -0,03800t m2 88,500 2,25 194,eJ 20,0 

113307142.S Odstrtinenil poaks.d\/asf•llo"'6t1U v ~he do 200 rn:2, hr.f'\flld 50 do t OO m in. - m2 -43.250 4,50 194,63 20, 
o,1e100t 

1211011 12.s OdlCrtNrN ornice I p-emieltn. na IYomady; IO Jtotenkn na vz~ do 100 m 1 m3 271 ,370 3,40 Q22,66 20.0 
do 1000m3 

131201101.S w,top nez.ai,&!1"nejj1my vhomlne 3, do 100 m3 mJ 0,720 7.09 5,10 20,0 

131201109.S nez~ j*'1 • •*um. Ptlplatol< zo lopiw>,( horrw,y 3 m3 0,240 0,71 0 ,17 20,0 

16710, 102.S Nakladarie neufahn~ho výkopktl z. homfntt.1-' nad 100do 1000 m3 m3 272,0QO 1,06 288.42 20, 

162301121.S Voc:to,o,..n6 p,emitstnw. ~u po ~Ynenlj 09M, ,.,,.niny tt.1-4, nad 100 do m3 104,350 O,W 103,31 20,0 
1 OOO m3 M. VZ<lafenolf ntd 50 do 500 m 

162so1 122.s Vodoro'm6 p,..miestnenia vý~pku po a,pe\lfl8f'leJ OWé :r: horniny tr. t-4, r.ad 100 do m, 107,740 3,25 S45,18 20, 
tOOO ml na vz.ciatenolf do 3000 m 

lfl2!!5(•112:3-S VodoroWlé , ,..ml•stntni. Yýic.Of)ku Po Sl)e'fflltl'Mlj CHt.e z~ tr. 1.4, nad 100 do m3 107 ,740 0,01 1,66 20.0 
1 OOO m3. príplatok k cene za každých d'1tt,ch a zečatýd': 17 km 

171201202.S Ulot-- ne lkl6dky nad 100 do 1 OOO m3 m3 1er.140 0.72 120,77 20,0 

171209002 ?oplltok za skl;f!OOvailit - :remlol a luimenM> 285,158 0,01 2,85 20, 

16130\311.S Ro~ orntee M ewhu do sklonu 1 :5. plochtl n,d .SOO m2:, hr.do 100 mm m2 1 043,449 0,63 557,37 20,0 

180402111 Zalo!ffliit tr!WniU p•rk.ového 'l."}ffYOm v rovine do 1 :5 ml 1 043,449 0,80 834,78 20.0 

0057211100 Tri-.oYe semero l<g 52,172 4,64 242.08 20.0 

181201102 Uprav. pi.ne vN!sypoch vhomine 1-4 $0 %hutnením m2 1 445,235 0,64 

Zaltladanie 
S•toodiklaOC~GI'\ i::>*Uok, ptaltýtr- C 1e/'20 ml 0,720 78,07 

G,e,om,eža pre vp&Atovanle n faltovi<:h wňev, tuná zo~ \tl.éknl, fahov6 m2 &21,180 2,96 
pl'llľlOtf 100ict00 kN1m 

"°'"-Recytjácia podkla<k.l za sbJdene na mteste - prem511anie ao spoJM)ffl, tamerwom hr. m2 1 445,235 8,20 
220 mm pk>c.h do 1 OOO m2 

111620001300.S --~50/10 29,541 0,0 1 0,30 

583410002500.S Kam•nlw drwo6 hrub4 f~kc:. l 1•22 mm 109,693 13,EO 1 491,82 
81,a~ 

sas,10001500.S """111y u.ú>e llych<Mckt "PojÍYO volno loten6 29,541 0,01 0,30 Hyd, • .-.pojtvo, 20,0 
Bitwt0"'8 

5'55121111.S POdktldza&~beténUAC 16 PW. l,srozpJntJe«m 1zhuhffllm vpnh.J i -do m2 257,12.0 7,311 , gse,oo AC 18 P.1.Pi0/70, 20,0 
3 m, po zhutnltnl ptilm hr. 30 mm Strabo 

565141111.S Podklad z utellovtho betónU AC 16 P tr. l, s rozpreffetfm a zhutnenim vpnhJ i . do m2 1405.100 8,05 11 311,05 AC 16 P,r,sono, 20,0 
3 rn. po zhw'l9nl tr. eo n,m Strabeg 

569131111.S Spe~ k'9jnle llebo komun. pre J*Jch s f'OZJ)f. 1 uutnenfm, 6tJkochi1ou hr. 100 „2 237,150 2,02 e68,78 D 0/22, KSR Lom 20. 
mm Berano'>M 

569Q03311.S Zholovenie zomnýclt tr.;,ic zhomrn ... jl:ol\Oek bfody,o zlúlenlm mJ 104,500 4,37 450,87 

583410004200 HomN llhodn6 pr9 budov.nit mrnnýeh krtjnlc 177,850 2,24 397,94 -.,.. 
508 573111111.S P~rok aa!olloYt mllraCnŕ, pooypom kornerworn z..,.., ceaNho • mnobrtYe o.so n2 1 872,220 0,38 635,44 

m2 
507 573211108. POll'ek ufallovj spoiuvacl bet po•ypu kan,e,WOn, z •ňllu c,Hln4ho v mnofah.te: m2 1 812,370 0,38 688,70 

o.so kglrn2 
508 577134111.S „2 1 812,370 8.07 11 001,09 

07111,11 

509 .. • konzolu llebo .. 8.000 34,80 278,'40 

510 k dopravnej zn,eky AJ, 160 mm m 12,000 8,96 83,52 

,10/24 • 
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výkaz výmer · (Technická a cenová špecifikácia) 
:'trel>tlni< C'jt<Hst. nfraš~. v TSK·čolf 7: úoekl'ovahl<é Bys!Jica./<onica .tsK 

':.powžokó B)'llrica-hranico ZSK 

l((,tl~lcy Pcp,s 
4'· 5·.· 

"ka, f60 mm 
Objlmk.a, vrátane úcl)'lnýcti skrutiek f60 mtn 

Výslratné značb Al4 (10!)(1nt nebezpeOenstvo), rozme< 700 mm, lala RA2, 
pozinkovan6 

404410095900 Prlkazová značka C8 (221} (Cestička pre cylchtov). rozmer 500 mm, fólia RA2, 

poxinkCMI n4 
404410201700 Do<Mtkové tabulka Et2 {509) (Dodatková tabul'a I telltOm), rozmer :SOO.x500 mm, Zn 

1)4,ech so zak>t .AJ 01cra·ovjm proftlom 1. trieda, EG, 7 rokov 

40«10200000 Dodatkovétabufka E7 (SCU) (SmeroYl'l tipka). rozmer SOOll:150 mm, Zn plech so 
zalofenj'm /IJ okrajmým profilom 1. trieda, EG, 7 rokov 

914001112R N!Wdady na dotatnt csopr.-~ znae.nie počat realzácie stavby (zapožíčante značenia 

vritahe m~čných préc) 

915711311,$ Vodorovnf dopravnf znaôene wiekanf farboll deltaách čiar preruCownjch iirky 125 

mm blela ~kladná 

915721211.S Vodorovnt dopravné mačerie ltfiekant farbou prechodCllf' pre chodcov, tJpky, 
symboly • pOd., bielfl úkladná 

;15791111.s . Predznačenie pre zne,Cenie eJriek*óé farbou :z nélterovýdi hmôt delíace čiary, vodíace 
prufky 

915791112.S Pred.maCenie pre vodo<~ znaOenie _slriekani farbou tlebo vykon8'11Ulé- z- ol\iterovjch 
hmOl 

915G10001.S Bezpeenostný farebný·powch wzoviek zelený pre podidad asfaltový 

919735111.S Rezanie eld&1ujUCeho atfaftov6ho krytu alebo podkladu kydo50 mm 

9"19735112S Re.tanie eldt.tujúceho ufakovl!ho krytu alebo podkladu ky Nld 50 do 100 mm 

1116171000 AsfalloW zálievka z cestného 111.sfttlu (alt. B~umax 10, Biguma TL a2 .a pod.) vrátane 
~ achimou hnvtou, alt. pou!itie asf. péuy O\nafffx 40x8 

979087112 Nakledanle na dopnavný prostriedok pre vodorovnú dopravu SUiny 

979082113 Vodorovná doprava~. eo Wfenlm a tnbym urovmnlm, na vzdialenosť do 1 OOO 

m 
979002119 Vodorovné doprava ;,o suchu alebo oalo.tenie. Príplatok k cene za kaž<f9dl ďaliľch i 

zatatýcll 19 km 
979060012 Poplatok za s adovanie ~ asfalty tat. ~"'o odp&du 17 32 02 a netrleditny .stavebn'i' 

odped 

Pr••un htn6t HSV 

998225111.S PresLn hmôt pte pozemnJ komunikkšu a ·letisko s krytom asfaltovým akejkorvek tky 

objektu 

Vedľajlle rozpočt<wi -'klady 

VRN 
000300013,S GeOde&-kf pr~ -vy~ pred vjstavbou určenie priebehu nadzemntho aJebQ 

podzemného e)d.stujúceho •i plíoo,..nétio vedenia 
000300031.S Geodetick6 práce - vykon6YIIM po výstavbe zameranie lWll:of.ného vyhotovenia 8tavby 

000600021.S Zrilden'8 a od&trénenie 5tewni$!UI. prevádzkoW opkllente staveniska 

OOlC00011-S lnllner&ka &lnosľ - dozory autorsk~ dozor 

SO 01,7 ~ C~kiotrHl!l 

Pt6ee • doc:16vky HSV 

Z.mnlfi priu 

113107141.S Odatränenle krytu v ploche d~ 200 m2 ufellollého, hr. vrstvy do SO mm, -0,098001 

113:?07142.S Odstránenie podklllcu asfsiltovéhOvploche do 200 m2, hr.nad !50 do 100mm, ~ 

0,18100!. 

121101113.S Odslrénonie Ofnice s premiestn. na hroma~. tO m.ten,m na vzdja)onoaf do 100 ma 
do 10000 m3 

122~-01103.S Odkopawka a prekopévk11 ne.zapatená v homioe 3, nad 1 OOO do 10000 m3 

122~1109.S Odkopévky o prekop;M(ynezapate~. Prlplatok k cenán za lepivosť horririy 3 

131~1102.S Výkop nezapa2:enejjamyvhomne 3, nad H)O do 1000 m3 

131ro110'1.S Híheníe nezapetenýchjám a z«ezov. Prlptatok za ~iYoaf horniny 3 
132201102.$ Vykop~ do ilrky 600 mm y hom.3 had U)() m3 

132201109.S Prlplatok k cene za lepNo•f pri ~enl rýh lfrky do 600 mm zapal:ených t 
nen.p111tených • unwnanlm dmi v horrine 3 

167102102.S Nakladanie neulamut6ho ~kuz hornfhtr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 

162J01121.S Vodoro\lné premill9IJ!íl$ľlle Yý1<:opku po spelll'l8oeJ oest& I hominytr.1-4, Md 100 do 
1 OOO m3 na Y?d~· nad 50 do 500 m 

162501142,5 Vodorovné premÍi!!stnenie vykopku po spe1menej ceste 2. horniny tr. t-4. ned 1000 do 
10000 m3 na vzdiialenO&f do )000 m 

162501143.S Vodorovné premi&stnenM) \lýkopku po &peVl",lllnej eeste z. hominytr.1-4, ned 1000 do 
10000 m3, prfp4atokk c:eneza ~ch ďaM.im a zatatjch 17 km 

171201203.S Ulotenie i.-,.paniny hl aldédky nad 1000 do 10000 m3 

171200002 Poplatok za akladownle .zamrna • k.ám~M:l 

181301311.S Rozi>reWet:ie omiioe na .swhu do sklonu 1:5, ploche ned 500 m2, hr.do 100mm 

180402111 Zalo:tenle tr*4rika 1)1'rkovtl'Jo výHvom v rovine dG 1 :5 

D05i2 11100 Tráwvé eemeno 

181201102 Uprava piline v näs)'POCh v hornine 1-4 so z.tu.itne!"lm 

Zlklaclanle 

212752\27 Trativody z ft~•~ ns DN 160, •• '1rko pleol<u,jmlôtkom fr. 0-32 mm hr. 
tOO mm a ich obgypom ibtopioskom fr. 8-:16 mm 

275313611.8 Betón zAk./adovýeh pétle~. proatý tr. C 16/20 

289971731.S.R Zlepiovanit! .dil.11100\lej pôdy, drenáfne vrstvy z pe0$yl'1tetiektho materiakJ- thmllr1y 
geokompozlt s hj,idrofóbnou geotext.fliou s antikapMmoo funkcio,u, hrúbke min. QJOmm, 
prietoi'.ooi$t' min. 0,35 Vm.Mc pre i~.03, 100 kPa. mi,p~. MROrain Artic Blanket 

Komunlk.lct11 

5648,511,t.S Podktad zo lh»tll'WlY s r~eltretlm a. zt",.Jtnenlm, po mumen1 hl'. 1:iO mm 

565141111.S Podklad z asfaltov6ho bettoJAf'; 16 P '!f. l, s rozprestretlm a ztutnenlm v pruhu 1. do 
J m. po zttutnenf hr. 60 mm 

587123114,S Podkleid z kamenfva etmeleného oemenlom, 5 roz;preshtmm • :U.utnen!m CBGM C 
5/6,pozh.Menlhf'. 150mm 

569831111.S Spevnente krajnlc alebo komll'l- pre peAk:h s rozpr. a zhutnenlm, ltrkodvinou hr. 100 · 

mm 

-11'24-
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c ... - .. 
.8: ~ 10· 

'' 0,58 2,32 

"' 16,000 2,32 37,12 20,0 

"' !,OOO :\4,80 34,80 20,0 

"' 3,000 34,80 104,40 20,0 

"' 1,000 34,80 20,0 

"' 3,000 34,80 20,0 

kpl 1,000 348,04 348,04 20,0 

m 3 385,800 0,58 , 963,1!i 20,0 

m2 97.660 6,06 s1;,es Aquepaint 20,0 

m 3 385,800 0,12 406,30 20,0 

m2 97,oao 0,58 56,65 20,0 

m2 38,700 11,60 448,;2 E.colec 20,0 

m 173,000 1,99 344,27 20,0 

173,000 3,95 683,35 20,0 

m 173,000 1,76 304,46 AsfaiftoW. L818vka. 20,0 
Big.ume 10 

212,740 0,85 180,83 20,0 

212,740 3,25 6Q1,41 20,0 

212,740 0,01 2.13 20,0 

212,740 0,01 2,13 20,0 

112,09 

1 019,036 O,l1 112,09 20,0 

0,04 
O,M 

kpl 1,000 0.01 0,01 20,0 

kpl 1,000 0.01 0,01 20,0 

kpt 1,000 0.01 o.ot 20,0 

kpt 1,0QP 0,01 0,01 20,0 

-578 87Q,S7 

578 S79,83 

134288 89 

11'2 3,500 2,25 7,86 20,0 

rr2 1,750 4.50 7,86 20,0 

JT3 1 716,000 3,40 5 834,40 20,0 

rr3 5870,135 6,88 40 386,53 20,0 

rr3 1 956,71~ 0,43 841,39 20,0 

rr3 1,080 17,27 ·1a,6S 20,0 

rr.3 0,360 0,71 0,26 20.0 

rr,3 1 421,574 18,14 25 787,35 20,0 

„3 473,858 0,65 308,01 20,0 

r,,3 8 967,940 1,08 9 506,02 20,0 

m3 676,920 0,99 670,15 20,0 

„3 0291,020 3,25 28 945,62 20,0 

m3 8291,020 0,01 82,91 20,0 

m3 8 291,020 0,72 5 009,53 20,0 

14094,734 0,01 140,95 20,0 

m2 6 760,180 0,63 4 264,58 20,0 

m2 8 789,180 0,80 5415,:\4 20,0 .. 336,459 4,64 1 570,45 Univerz.ilrie tnlvové 20,0 
seme,oo, \1ountfl&k:I 

m2 10 172,800 0,64 6 510,59 :t'U,O 

80 218 09 

m 6154,000 4,91 30218,14 SD Q/32, 8116, KSR 20,0 
Lom S,u-.nov6 

m3 1,0BO 76,07 82,16 C 16/20, 3etonan< 20,0 
CRH 

m2 ,o 172,600 5,B9 59 917,79 MecOratnAr.ic B~nket 20,0 

24'602,M 

"' 10112,600 3,00 30 518,40 so 0/63, !';SR Lom 20,0 
Banmo"'9i 

m2 9 249,750 8,05 74 ote0.49 AC 16 P .1,sono. 20,0 
Slroba! 

m2 9 248,000 7,63 70 582,24 CBGM 516, Betonlfft' 20.0 
CRH 

m2 1 538,450 2,82 4 338,43 SO 0122, KSR Lom 20,0 
8a11mo\18 
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ý výkaz výmer - {Technická a cenová špecifikácia) 
Zlepl•IH cytcUst_ l"lhtt.r. v TSK~a&ť 7: UM!k Povatská Byat1ic1-hranice 2SK 
Povobká Byotrlea,tiranico lSK 

57~111111.S 

573211108.S 

577134111.S 

91<0011 11.S 

40<4777000 

4044777006 

40'4777004 

40"410200000 

404410201700 

40t410071100 

40"410037300 

40"410060900 

40"410021 800 

40<410201700 

Q14001112R 

91571,31i .S 

915791111.$ 

9111362111.S 

592170002100.S 

913101111 

919735111.S 

919735112.S 

1116 171000 

97'9087112 

9700ll2113 

979082119 

97~089612 

000300013 S 

000300031 .s 

000500021 S 
001000011.S 

113107141.S 

113307142.S 

121101 111.S 

122201101.s 

122201 1 OQ.S 

13 1201101.S 

13 1201109.S 

167101101.S 

162301111.S 

1625()1112.S 

162001113.6 

171201201.S 
1712090Q2 

181301301.S 

180402111 

0057211100 

\81201102 

P011rek asfattovj infflračný a poeypom kamenivom 2 •tattu ~ho v mnohtve 0,50 
kg/m2 
Poaek at1:falW/ý epojowcl bez posypu kamenivom z ilsf'altu cestMho v mnc>htve 
0,00 kglm2 
Asfaltový betál vrstva obrusoéAC 8 O v pNhul:. do 3m z asfaJtu tr. l,po zhutnenf hr. 
40mm 

Ot.t.adM konitntkcle a prKHMiranie 

Ot•dc!ni& a monW cestnej zvi:slej dopravnej znaeky na , kON'.Olu t1iebo 
objekt 

s ik dopravnej zn11.čáty Al, ftSO mm 

Viečko · 1, 160mm 
Objimkei, vréta!"l4 (Jchytných skr\Jli&k f60 mm 

Dodatková tabulka E7 (504) {Sme<ová l lph), ,o,mer 500X150 mm, Zn plech $0 

zatoieným Al oll:rajovym profitom 1. trieda, EG, 7 rokov 
OodatkoYtl tabP.lrb E12 (507) (Oodatkovt!i tabuľa s teldom), rozmer 500x5DO mm, Zn 
plech IO zalotenjm Al okrajovým profilom 1. trieda, EG, 7 rokov 

Zilkozová znatko 81 (231) (Zilkoz vjazdu vtetl<ých ••zldiel • oi>ocii ome<ocii), rozmer 
500 mm, f6lia RAľ{R3A,R3S), pozinkovaná 

Značta upraVI.Jtúca prednost' 201 (D~j prednD61' v jazde\), rozmer 900 mm, f~a RA2, 
pozinkované 
ZllkOZO\lá značk4 811 (143) (Zllkaz vjazdu bí<>Jl<lov), rozme, 500 mm, fotia RA2, 
pozinkownli 
Výs1rafrlá znaeka A.3' {101) (Iné Mt>ezpečenstvo), rozmer 700 mm, fc,ia RA2, 
poztnkovan, 

Oodiltková tabulka E12 (509) (Dod1tkov6 tabure s toxiom), rozm, r soo.isoo mm, Zn 
plech so zak>.fenjm PJ okrajowým profilom 1. trieda, EG, 7 rokov 
Néklad-.' na doCnr"i& dopwm6 znat,enie počas realizácie ltavby (zapožieuf'M: značeriia 
llfl!llane manipul•Co,)"1 prác) 
VodoroYM dopnwni! ll\Bl:enie strlekaM farbou debcich bar p.-enAovartych &frky 125 
mm Mlazákladr-.i 
Predzn.ačefie pre 1naeerie striekané farbou z ntl:erových hmôt detlBoe tíary, vodiace 
pru!ky 
Osadenie cnt:ného obtubnlka betónového stojatého- do IOitka z betônu prostého tr. C 

12/15 • bočnou oporou 

Obrubn!k cestný, bit.xv 1000xH)Ox200 mm., $kosenie 15115 mm 

l~o pod obrub., ltrajnlky elebo obruby z dlatob. kociek z betôl"lu pr~tého t!. C 12/1 

XO 
Rnonie o~ho as.fal'tovóho krytu alebo podkladli. h kydoSO mm 

Rezanie exi5fulúce.'lo asfelto~ krytu alebo podkledc kynad 50 do 100 mm 

A$1'.alto\'9 ú lie\M .? oestn6ho asfaltu (all. Bitumax 10, 3~uma TL 82 a pod.) \l!'átane 
náteru adhéznou hlnotou, eJt. poutitk,: eiff. pásky DLlnaffel( 40x8 
Nokladarrie na dop-'l'fflý pl"Oldriadok p,a vodorovnú doprew ootíny 

Vodorovné doprava &Uliny, so zlotením II t-rubým wDVl\anim, na v.zdlalenotf do 1000 
m 
Vodorovnádoptava po au,chu mebo naloteníe. Pflplatok k. cene za každýdi d'a&lch i 
;iačattch 19 km 

Popla1ók zo oldo- . .. 1a11y ut člolo oq,adu 17 32 02 a nmed<ný sta•eboy 
odpad 

Pruun hmot HSV 
Pfesun t,mot pre poz•mOO komunikaciu a fetlako , kry1om a.t.novým akejkorvek 
objektu 

Vocll'ajlio rozpottové niklody 
\/RN 

Geodetické práce · vykonfMn~ pred 'rf$hlvbou ll'čen~ priebehu nadumnfho a~bo 

podzemného eJtäujúc:eho aJ p~ novaného ...ctenia 

Geodetick6 préoe - vykonlW"llOt po výatavbe zamflflniB skutočntho vyhotovenia 8taYby 

Zriadenie a odstral'ltnle stawniska, pr$lll\dZkol.'é oplota.nte staveni&ka 

lnfirief'Ka ~ - doz«Y autorský dozof 

SO 01.! -Cyklolrn-a 

PriC8 1 dodivky MSV 

Z.ml'MI Pf.el, 
Odstrénenl& k~u v ploche do 200 m2 asfa~o"'6ho, hr. -..,qfvy do 50 mm, -0,09800t 

Od.etränenie pOClkli9idU asíaftového v pkx:he do 2~ m2, hr.nad 50 do 100 rnm, -
0,18100l 
Odstr.irtene omoes vodor. pr~mterdn. na hromady, Sil zlo!ením na vzdialenosť do 100 
"ma do 100m3 . 

Odkoptwbt a prekopMa nezapafené v homile 3, do 100 ml 
Odk:or-"lry .11 prekop*'lty nezapaie°'. Ptfplatok k ceném za tePNo8ť horniny 3 

\ljkop nezapatenej jamy v hOmine 3. do too m3 

H""""" nezapatenj<:hján • zker.cw. Prfplatolcza tepi• .. f l>ominy 3 
Nakladarw neul'ahoottho vjic:opku zhomtn tr.1-4 do 100 m3 

VodonJvn6 pr11mieMnenia VS,kopkú po nespe11neneí ceste z horniny tr. 14, do 100 m3 
11a vzdialenolt' nad 50 do 500 m 
Vodorovné premtostnenle lfýk.opku po nespevnenej oom z horniny tr.1-4, do 100 m3 

n, VZ<Ŕtienosr' do 3000 m 
Vodoro\'06 premf!Mtneriie 1/VkOpku po nespevnenej c:Mte z horniny tr.1-4, do 100 m3. 
prl~atok k c.ne z1 každých d'aR.idi • i:ačatých 17 km 
I.Rožffle aypanhy r11 sldtdky do 1 00 m3 

Poplatok za sldldc-variie . zeminl • k$meraivo 

Rozpreet<etie omice ne svahu do sklonu 1 :5, ploche do 500 m2, hr. do 100 mm 

Zalotenie tra.nka parkcwéha vý$4Wom v rowine do 1 :5 

Tr*w W Mmeno 

Uprava plllin& v násypóeh y hornine 1--4 so zhúloenlm 

. 12124 . 

w ~· 

•..ii<orn 
T 

m3 

1 1S0,761 2,24 

"12 9 249,75() 0,38 

m::2 9251,500 0,38 

"n2 9251,500 6,07 

ks ,o.ooo 34,80 

m 18.000 6.96 

ks 8,000 0,58 

ks 20.000 2.32 
k$ 1,000 34,80 

ks 2.000 34.BO 

ks 2,000 34,80 

ks 1,000 34,80 

ks 1.000 34,80 

ks 2,000 34,80 

.. 2,000 34,80 

kp1 1,000 348.04 

m 3082.900 0.58 

m 3082,900 0,12 

m 6 155.000 12.44 

k• 6 155,000 2.07 

m3 369,300 0,01 

"' 7 ,000 1,00 

m 7,000 3,95 

m 6182,000 1,76 

0,000 0.85 
0,500 3,25 

o,m 0,0\ 

0,500 O,Ot 

19 809.213 0,11 

kpl 1,000 0,01 

i<pl 1,000 0,01 

kpl 1,000 0,01 

kpl 1.000 0,01 

m2 5,300 2,25 

m2 2,eso 4,50 

m3 3,003 3,40 

m3 2.970 12,ea 

m3 0.990 0,43 

m3 0,180 7,09 

m3 0,060 0,71 

m3 8,100 1.06 

n,3 4,610 0,99 

m3 1,640 3,25 

n,3 1,640 0,01 

m3 1,640 0,72 

1 2,166 0.01 

m2 4.510 6,28 

m2 4,510 0.80 

~ 0.226 4,64 

m2 7,370 0,8<4 
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Cenác.lconi 

• 
2968,13 
2 577,70 

3514,91 

3 515,57 

56156,61 

103 613,55 

348,00 

125,28 

3,48 

69,60 

89,60 

34,BO 

34,80 

Bi,60 

89,60 

348,04 

1 788,08 

369.95 

76 568,20 

12740,85 

3,69 

13,93 

27.65 

10 845,12 

0,43 

1,63 

0,0 1 

0,01 

2 ľ79,02 

2 179,02 

0,04 

004 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

1 41'8. 11 

141&,07 

128 72 

11,93 

11,93 

10.2t 

37,66 

0,43 

1,28 

0,04 

6,52 

4,46 

5.33 

0 ,02 

1.16 

0.03 

26,32 

3,61 

1,05 

4.72 

ld<lntllkócio'1ff,bku 
m. 

Hornine ne zemné 

knljn~ 
Postrek. •Pojovaeí 0 ,5 

kglm2, Bitunow 

Postrek S~OVflCI 0,5 
kglm2, Bitt.inova 

AC e o.sono, str11btllg 

FeZr'i rúra hladká 060/3 

mm 
V"ieci<of60mm 

Značka dopravná, 

Zvillé dopr. znač:ka na 
F.Zn podklode 

ZV'isl• dopr. zna~a na 
Fe2n podll.•de 

Znefka dopravná, Site 

Asfaltové zálev1ca 
a· uma 1 

Uni\ierúlne,tréYO\lé 
.s,emef"(I, Mountfleld 

-· DPH. 
10· : 

20.0 
20,0 

20,0 

20,0 

zo.o 

20.0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 



640 

641 

B42 

643 

644 

645 

646 

647 

848 

649 

eso 
651 

652 

553 

8S4 
65S 

656 

657 

658 

659 
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Zleplenie cykkt. infrat.tr. v TSK~ť 7: úsel,; Po..,ahká BY$frica-hran1<:e ŽSK 
pc,yaisl<ó B-yalrica-h<anica ŽSK 

269971731.S.R 

564851111.S 

5115141111 S 

567123114.S 

569S31it1-S 

5119903311.S 

583410004200 

573111111.S 

573211108.S 

577134111.S 

914001111.S 

4044777000 

4044777006 

404<!777004 

404410095QOO 

404410200000 

91«>01112R 

915711311.$ 

915791111 .S 

916362111.S 

59:t'170002100.S 

9,e,101111 

918735111.S 

919735112.S 

1116171000 

979097112 

979062113 

870082119 

WOOB9612 

998225111.S 

000300013.S 

000300031.S 

000600021.S 

001000011.S 

113107141.S 

113107142.S 

121101111.S 

122201102.s 

1222011Q9.S 

131201101.S 

131201109.S 

132201101 S 

132:201109.S 

132201201.S 

132201209.S 

167101102.S 

1e2301111.S 

P<,pio 

5 

ZJep&ovanie zékladoveJ pôdy, drenátne vrstvy l geosytteticktho materiilu - drenétny 
geckompozit • hydrofóbnou geotexl:ilicu s entlkapilámou funkciou. P\nlbka min. 9,0mm, 
prieloOOOlf min. 0.35 llm.eee pre iaO,OJ, 100 kPa, napr. MacOrain Artic Blanket 

Komunlk,cle 
PodkJ11d zo ltrilodNny s rozprestretlm a zhutoenfm, pozhutnenfhr. 150 mm 

Podklad z asfaltov6flo betám AC 16 P tr. l, s rozpreetretfm <!I zhutnenlm v pruhu I. do 

3 m, po zhut.Mnl hr. 60 mm 

Podk~d z Mlmet'MW atm&leného cementom, s rozprestrenm a zhvtnenim CBGM C 

5/6, po zhutnenl t,r.150 mm 

SpeYneme krajnlc. alebo komun. pre pdich I rozpr. ll Zhutnehím, it1codMnou hr. IDO 
mm 
Zhotovenie zeimjcll krajnlc z homfn akejkotvek triedy to zhutnenlm 

Hornina 'llhodné pre budovar'de zemnjch kraj nie 

Poetrek nfatto")' lnllltraený s p,o,swom •arnerivom z utanu cestného II mnobtve o.,o 

kg/m2 
PORtek asfaltový $P()jovacf bez posypu kamenivom z ufatru cettnl:ho v mnohtve 
0,50 kglm2 
Atfaltový betón ~a obrusné.AC 8 O v pruhut,do 3 m z asfaltutr. l, po z:l'unenl hr. 
40mm 

Ostatne konitrukr;le • pt.ic.-bliranie 

OMderie a rnontáf cestnej :Milej dopravm1:j značky nf! p, konzolu alebo 

obje.kl 
1k dopravnej znaeky At f60 mm 

Viečko s llca,160 mm 

ObjlmM. 14'$1.!ne ú::hytnjeh sknJtiel( f60 mm 

Prlkazová značka C8 (221) {Cestitka pre cykistov), rozmer 500 mm, fóli~ RA2, 
pozjnkowná 
Doda1kovétabulka E7 (®') (SmerwUfpka), rozmer 500.150 mm, zn plech•• 
ulo!enjm Al oltraj11~m profilom 1. trieda, EG, 7 rokov 

Náidady na doetsn6 dopravné znaeerit poee, real:izéc:te stavby (zapožičanie znaeenla 
'"*"ne manil)uloer,/ch p<éc) 
voooro"°' doprlVllé značerie s.trie~ farbou deíacieh čiar preru&ovenjd"I ikky 125 

mm biela záklednéi 
Prectznaterne pre mačenie striekané wl,Qu z ndterových hmtJ: deiaee ciary, vodiace 

p<út1(y 
Osaderie eestMho obrubnllca belť.novéhO stoj"teho do I0,2.tl:a z betónu prostf.ho tr, C 
12/15 • bočnoo oporou 
Obrubnlk oestny, l:IŇV 100~10Dx200 mm,•koaenie 15/15 mn1 

Lotko Pod ol>rub., ,rajnlky alebo obnby z dlažob. kociok z bet/nJ p<ost6ho tr. C 1211 

xo 
Rezarie exislu}úceM asfaltOW:ho kfytu af.ebo podkhidl.: kydo 50mm 

Rezanie exisb.Jjúceílo asfaltoW:ho ~ alebo podklad.; kynod50do100mm 

Asfaltová úlievkl z.ceatn*ho asfatlu (alt. Bitum.•x io. 91gurna Tl 82 • pod.) vrátane 
néteru adhéinou hmotou, alt pouti!tie asf. pásky Dtnafto .Wx8 

Nal<Jl!ldeníe M dopri.l/ľlý pmatn8dok. pm \.al'iorovnú do:>ravu sutiny 

Vqdor"IMlá doprav, sumy, IO zlole111m III tttbjm ll'OIJ'Nlfllm, na vzdi•le11ost' do I OOO 

m 
Voóorovné doprava p1> suchu alebo naložeffle. Priplatok k eerie za 'a:ald'fch ďd.1ch i 
zae.~ 19km 
Poplatok za slóadovanie - atf~ kat. f-islo Gdpadu 17 32 02 a netrie.de:ný ctavebn}' 

odpad 

f'r.&un hmót HSV 
Preaun hm« pre pC>ZemnU komuniklldu a ~tisko s krytom asfaltovým oke:jkoMk tky 

objektu 

Vec!rajiíe n,zpočlOVé niklady 

VRN 
Geodetic"' préce • ")'konavané pred vjstavbou určenie prieb&llu rvLdlemn6ho Mebo 
podzemného emtujóceho aij plánovaného vedenia 

Geodelk:ké práce . vykonátarM po vyata\'be zamen1nie skototn4ho vyhotovenia sta'Jby 

Zrillldenle a odstrttioenie Qveniska, pľ'8védV.OW oplolente st,.veniska 

ln!ilierska éinnost' - dozory aulonJký" dozor 

sC 01.9. CyillôlnMi 

Prko • dod6vky HSV 
z.n,n6prjca 
Odltnlneníe kr,tu ~ploche do 200 m2 asfaltového, tir. vrstvy do 50 mm, ..0,00800t 

Odatrá oenle krytu 1.eiľdo\íého v ploche do 200 m2, hr. ned 50 do 100 mm, -O, 18100t 

Od!.trtfterie orrice s vodor. prernietitn. na hromady, so Zfotenfm n. vzdalenc>8t' do 100 
mado 100m3 
Odkop&!i'ka a pre~opavka nezapeižené v horrine 3, nad 100 do 1000 m3 

QdkopáYky I p<ekopáYky nezapateni. Prlplatok k """8ffl za 14f,lv0$( homi\y 3 

Vjkop nez:a:pa:1:"n&j Jamy v hornine 3. do 1 00 m3 

IHlb«je r,uapa2:ených jmtl a z#ez:ov. Pripla.tok za lepivosf h~ 3 

Výkop ryhy do •lll;y 600 mm v hom.3 do 100 m3 

Prlplatok k ocl"le p kliptvoet' pri hlb4n1 rýh tlrlcy do 600 mm ZAl)ll1~h i 
ne21pa!enýc:h t a,ovnanrm cha v hot'M'le 3 

V'/kop ryhy tirl<y E00-2000mm horn.3 do 100rn3 
Prťplatok k ceném za Mlplvosf pri 11benl rýh 8. nad 600 do 2 OOO mm zapaž. 1 

llt:lapa.2:~ný(h. s IKQvnantm dna v hornine 3 

Naldad•ni~ neureln.Jtého vjkcpk\J z: homln tr:1--4 nad 100 do 1Q00 m3 

Vodorovn& premiestnenie V)'kopku po nespevnenej ces1.e z. horniny tr.1-4, do 100 m3 
l'MI> vzda\eooaf nad 50 do 500 m 

-1J/24 • 

n13 

m2 

m2 

m2 

m2 

1'12 

n3 

m2 

m2 

m2 

.. 
m 

... 
ks 

... 
ks 

i<pl 

m 

m 

ks 

~ 3 

m 

m 

m 

kpl 

!<pl 

kpl 

kpl 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

c.n., .. 
ootl<o"6 

e .. 

0,160 76.07 

7,370 5,89 

7,370 3,00 

9.350 6,05 

6,700 7,63 

2,630 2,82 

1.155 4,37 

1.064 2,24 

9,.3:iO 0,30 

12,000 0,38 

12,000 6.07 

2,000 34,80 

3.000 5,96 

1,000 0,58 

4 ,000 2.32 

1,000 34,80 

1,000 34,80 

1,000 34B,04 

288,600 0,58 

288,600 0,12 

11,000 12,44 

11,000 2,07 

0,630 0,01 

10,500 1,99 

10,500 3.95 

21,000 1,76 

0.740 0.85 
0,740 3,25 

0,740 0,01 

0 ,740 0,01 

35,577 0,11 

1,000 0,01 

1,000 0,01 

1.000 0,01 

1,000 0,01 

12,160 2,26 

6,060 4,5-0 

66,242 3,40 

303,881 12,68 

101,294 0,43 

1,5110 7.09 

0,520 0,1, 

58,674 6,54 

19.558 0,6S 

21,360 7,09 

7,120 o.es 

451,640 1,()g 

25,480 0,99 
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C.,i.041~ 

9 1(}. 

57,10 

13.69 

43.41 MecOraln A1Uc B~nk.et 

24e,32 

22,11 O 0/63. KSR Lom 
Baranovi 

75.27 AC 1C P,i,50/70, 
Strabag 

51,12 CBGM 516, Be1onlire 
CRH 

7,42 D 0/22, KSR lom 
BaranoW 

5.o5 
4,40 

3,!55 

4,56 

72,84 

982,02 

60,60 

20,88 FeZn rúre hladkA 060/ 

0,58 Vlétko '60mm 

9,26 Objímka, f60mm 

34,80 ZVisl6 dopr. mačka na 
Feln podklade 

34,80 Značka doprovné, s., 

34B,04 

167,39 

34,63 

138,134 

22,77 

0,01 

:,0,90 

41,46 

36,Q6 

0,63 

2,41 

0.01 

0,01 

3,91 

3.91 

0,04 

004 

0,01 

0,01 

0.01 

0,01 

36 2&B,41 

38 288,37 

7 78Q 19 

27,36 

27,36 

225,22 

3 653,21 

43,56 

11,05 

0,37 

383,73 

12.71 

151,44 

4,63 

476.74 

25,23 

Asfaltová Ullíevka 
Bi;uma 1 

S..d>lie 
DPH 
„10 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

:,0,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

~o.o 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,D 

20,0 

20,0 

20.0 

20,C 

20,0 

20,0 

20.0 

20.0. 

20,0 



výkaz výmer - (Technická a cenová špecifikácia) 
:', lleplorle cyl<iat. infrdlf. v TS!(~ 7: !liet Povmká By>1rlca-llraróo,s %SK 

povatcté Bys1rica--hranica žst< 

Príloha č .1 k zoo 20211EB/tl1/028 

MJ c.ne·celkom· kterrtKlk6~výtobku 
Sadmo. 

DPH 
$ 6 8 9 10 10 

m3 426,160 3,25 1 385,02 20,0 

162501123.S Vodorovné premiNtr.&nie výkopku po speW'eenej ce&W z horniny lt.1-4, ned 100 do m3 426,1t50 0,01 4,26 20.0 

1000 m3, príplatok k cene za katdiCh ddich • ,ačotýc:h 171cm 

171201202S Uloterie syparinyna ektédtr;y 1Y1d 100do 1000ml m3 428,160 0,72 300,84 20,0 

171209002 Poplatok.za sklader,,anše • zamir.a a kamenili'O 724,472 O.ol 7,24 20.0 

171101104.S Ulo&nlt ayparinydo nésypu &údrlnej horniny a mierou zhutnenia nad 100 do 102% m3 3.000 3,40 10,47 20,0 

podľa Proctof-Sbmdard 
583410004500 Materiét vhodný pre bl.ldow.ni& r,jsypo\oého t&laao 5,100 10,06 51,31 KSR. Lo,r 8aranová 20,0 

174201101.S Z4syp ayparinou bez zhutnerua jám. ltsc:hiet, rýh, z*e:zov alebo okolo objektov do 100 m3 0,600 3,35 2.01 20.0 

m3 

583410003800.S Kamenivo drvené hr\lbé f1111kcia 63-128 mm 1,020 12,32 12,57 D 6311251(SR, Lotn 20,0 
Baranová 

181301301.S Rotp,'f.lstretie ornice na SYahu do .sklom• 1 :5. plóehai do 500 m2, hr. do 100 mm m2 254,760 0,63 160.50 20.0 

180402111 Zalo2:•nie trMk.a parkóWho Y'jsevom v rovine do 1 :S m2 254,760 0,60 203,81 20,0 

0057211100 Tré\lO'Jé semeno 'II 12,738 4.64 59,10 20,0 

181201102 Uprava pl&oe v né11'J)Och v horf'Mne 1-4 ao zhutnenim m2 533,500 0,84 341,44 20,0 

Z..kl,donle '418,15 

212752127 Trativody z fte.xodrenätnyeh rú' ON 160, so itrkopieskovjm SO!kom fr. 0-32 mm hr. m 254,000 4,91 1 247.14 20,0 

100 mm • jc:h obsypom tt,kop,nkom fr. 8-16 mm 

275313611.S Betôn z.ék.ledových pitiek, prostý tr. C 1.6/20 m3 0,360 7M7 27,39 20,0 

269971731.S.R Zlepiovanle základovej pôdy, <tenétne wstvy z geoaynteticktha materiékJ-<*"enéfny m2 533,500 5.89 3142,32 20.0 

geokompozlt s h.)"d'°'Obnou geotextlllou a antik.apí16mo.i funk.~. hrúbka min. 9,0mm, 
priftočnosľ min. 0,)5 Vrn.sec pre i=0,03, 1 00 kPa, napr. MacOrain Artic Blanket 

Zwls)é a kompldtti konltrutclit 200,eo 

3 1131Hl51.S Betón nadúklado-.ých múrt:iv prostý tr_ C 25/30 m3 0,600 100.67 60,40 

311351103.S Oebl\erail! nadzäklaoovýoh mÚ'ov jeelnostrann6 zhotovenle-tnuičnt m2 4,500 24.36 109,62 

311351104.S Debneníe nadzéldai;tových mťlov jednostranné odstrbnie-tradiené m2 4,500 6,84 30,76 

Yodor<wr,é konllnlkcio 62,59 

~5115R1 Diatba z Somovfhokametw 200 mm do betoou hr. 1DC mm, s V)'l)ll'lenim tk* mattou m2 1,800 19,46 35,03 

MC 10 

56::8075400 Kameň lomový upravený tr 1 Pf• dlatbu hnl)ky 20 cm m2 1.600 15,31 27,56 

Kornunli<'cJ• 13 019,15 

5':14851111 S Podklad zo 1 odlviny s ,o~eittretfm a zhutnenlm, po zhutneni tv. 150 mm m2 533.500 3,00 1800,50 20,0 

56S141i11.S Podklad z a&falto\lfho betOlUAC 16 P tr. 1, s rozprestretima zhutnenlmv pruhu 1. do m2 491.01!10 IJ.OS 3953,19 20.0 

3 m, po zhutnertl hr. 60 mm 

5671231 \4.S POOl<l111d :t KJ!lm~nrwl $1.tneleného cementom. s roi:pres1ranm a zhutn.nll'tl CBGM C m2 485,000 7,63 3100,55 20,0 

5/f!I, po zhutnenl hr. 150 mm 

5698311 '1.S Spe\oneníe kra}nic alebo komoo. pre peilch s rozpr. a rnutnenim, hicodrYlnou hr, 100 m2 57.900 2,82 163,28 20.0 

mm 
56Sl903311.S Zhotovenie amn'ieh krajnlc z homln akejkolvek triedy'° zht.nnenJm m3 25,478 4.37 111,33 20.0 

58'!410004200 Hornina vhodné pre budovenie zemných knljnlc 4'.l,300 2.24 97,01 20,0 

573111111.S Postrell nfaitoV'i infltračný s posypom k.amerivom l Mfatlu cestného v množstve 0,50 'n2 401,080 0,38 186,61 Postrek spôiovacl 0,5 20.0 

~glm2 kgfm2. Brtunow 

57'.3?.11,oa.s Postrek aafaltovy ~Jovacl be:,: posypu kamenivom z asfahu "*lrlfhO v ml"lohNe "\2 4Q7,160 0,38 18a,92 Postrek s~Jovacf 0.5 20,0 

0,50 l<glm2 kg!m2, 8~UnQYec 

577134111.S Aafaltov5' betói ~ cbNIOd A.C 8 O v pruhui. do 3 m z afhltu tr. l, po lN.ltt11N'11 Iv. rn2 497,160 6,07 3 017,76 AC 8 0.50!1'0, Strabá_g 20,0 

40mm 
10 69814 

080 914001111.S Osadenie a monlái cestnej zvislej dopnamej značky na ~ik. ,dp, konzok.l a$ábo .. 3,000 34,80 104,40 20,0 

objekt 

690 40<4777004 Objimkt!I, vrátane úehytnych skrutiek feO rnm .. 6,000 2,32 13,92 Ob/lmka, f<\Omm 20,0 

691 40<4777006 Viečko ~ka, 160 mm .. 2,000 0,58 1,16 Viet:ko160mm 20,0 

692 4044777000 Sifi>I~ dopravnej značky /IJ, f60 mm m 6,000 6,96 41,76 FeZn rúra hladká 0601'3 20,0 
mm 

693 404410021800 Výwažnáznačkl AM (101) (Int nebezpečensl\lo), rozmer 700 rnm. fól.i• RA2, k• 1,000 34,80 34,80 Z'A916 dópt. značka na 20,0 

po:ZW:ovaná F-eln poclklada 

694 404410201700 DodatkovátaburkaE12 (509) {Dodat'kovétabuP& s textom), rozmer S00x500 mm, Zn ks 1,000 34,80 34,80 Znacka dopravné. Soteo 20,0 

~ech so z•loieným Al okrajovým ptorlom 1. ~. EG, 7 rokov 

695 404410037300 Značka uprawiUOil preä'lo:Sf 201 (Daj preď'Jol( v jazde!}, rozmer 900 mm, f{iia RA2, ka 1.000 34,80 34,80 Z~ dopr. značka ne 20.0 

porinkowné Fe2n podklade 

696 91 4001112R Naklady na dof!alnf: dopral.'M mačerie poč-a$ realaár;l.t stavby {zapo!itanie mačetu kpl 1,000 346.04 348,04 20.0 

1'\'éune manipulaf!rich pnie) 

697 91&711311.S Vodorovnf dopt"avné znaeel'tie atMkahé farbou dehach čiar Pferulov1n9ch ik'ky 125 m 127.000 0,58 73,66 Aquapalnl 20,0 

mm blel8 úkladné 

698 91579111 1.S PredzneC:énie pre tnačerie ctrle~ farbou z nátérovyoh hrn6t de'iace čiary, voclace m 127,000 0,12 15,24 20.0 

pr{,žky ... 0115362111.S ONidiM'w c-Who obrubnika bet6n~ho tltoj~téôo do IMk• l" bAtm.l prostého tr_ C m 232.000 12,44 2 886.08 20,0 

12/15 s bočnou oporou 
700 592170002100.S. Obrubnlk c~. ld.xv fOOOX100)('200 mm, skosenie 16/15 mm ks 232.000 2 ,07 460,24 Obrubelk betónovi 20,0 

100/200/1 OOC 

701 918101111 l.Olko pod obn.tl., lcrajnikyalebo obruby z datob. kociek z betéftl prostého tr. C 1211 D- m3 13,920 0,01 0,14 C 12115, Betonŕel 20,0 

xo CRH 

702 QHl735111.S Rezanie exi,.tujúcllho atfattového bytu alebo podldadu t"A)ky do 50 mm m 24,300 1,99 48,36 20,0 

703 010735112.S Reze.nie exis.bJjlk«lo 111faltovfho krytu alebo podkladu hÍbky nad 50 do 100 mm m 24,300 3,95 95.99 20,0 

704 1116171000 Asfaltové Ullievks z.~ttwho 1:1.sft11ttu (att. B~umax 10, 8iguma Tl 8211 pod.J "'1lt.ne m 256.300 1,76 451 ,09 Asfaftové %.elievk.a 20,0 

~ru adhéznou hmotou, alt poufitie: aaf. plWky Oun;allex .(Ox8 Siguma 10 

705 935114422.S O;adenie odvodmvacieho betônového tľabu triverllaleho s odnMOU hranou svettej m 32,000 20.00 641,92 c 25/30, Betonare1 20.0 

ik'lcy 151;1 mm III e: rottom Bied)' B 125 do bel, IOZka C2~ CRt-t 

706 592270007300.S [Ce~ koncovésteill, pre tr.bybetťnové t octnnr,outYanou svetlej lfrky 1SO mm ks 3,000 26,16 78.48 Celná kancovh1eno 20,0 
DN150 

707 592270015300 Mrie1kový rott rM 150, brhhr 1000x197x25 mm,_ rozmer ttminy MVY 3Dx:10 mm, 
triedi B 125, e: ric:Nouzáterom. pozinkovanáoeéľ, prie !laby, ochraMou hranou 

.. 32,000 82,51 2 640,32 Roit DN15D, 8125 20,0 

708 502270022200 Ddvo<lmvool tlaburiwrzi!lny rm 150, e. O, dltky 1 m, výlky 215 mm, bez ,péá.J, .. 32,000 83,31 2 685.92 8e""'°"ÝHabDN1SO 20,0 

betbnoyY t llatlnow u hranou, 
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·•• ' kaz výmer· {Technická a cenová špecifikácia) 
·.· . ey1cli&1 i"ofrot• . v TSK-tnC' 7: UMk PO'l8bké S)'l<ricl-lnrica tSK 

Bystrko./vanica tSK 

Vodoro'-fflá ~reva ~. so zl~ec,lm a hnJ)fm IS'OVf\lnfffl, u vz:dialenolt' do 1 OOO 
m 
Vodar'O'má doprave po aud\u alebo nato.tenie. Pr(s>latok k cene- za kafd'(ch d'atlk:h I 
Hčot/<11 19 km 
Poplotl>lt za .--- n folly l<ot Ctslo o._,.du 17 32 02 a nelriodoný 11,~119 
Odpod 

Prnm hmlt pre pozemnú komriéc:il • letisoko 1- krytom asfaltovým akejkotvek 
ob'•ldu 

MJ. 

000300013.S GeodollcU p,.,. -vyl<Ohllvan6 pred výmvllou urtenôt ~ nadzemného llebo kpl 

000300031 .s 

000600021 s 
0010000,1.s 

113107141.S 

113107H2.S 

121101111.s 

122201102S 

122201!09.S 

131201101.S 

131201 100.S 

132201102.S 

132201 109$ 

132201201.S 

132201200.S 

18710 1102.S 

162301111 .S 

162501122.S 

162501123.S 

11120 1202.s 

1712()g()Q2 

t7i 1011Q4lS 

583410004500 

174101001 .S 

543410004300 S 

1823C1121 S 

180402111 

0057211100 

181201 102 

212752127 

275313"11.S 

.269W173!.S R · 

451573111 

4655115RI 

5638075400 

564851111.S 

566141111.S 

56i123114.S 

569831111.S 

509903311.0 

583410004200 

5731111 11.S 

573211108.S 

517134111.S 

podzemného e>d:lt "6eehc aj pléno...,.n6ho 'w'edenll 

lntk;eJW. etnoos.r . dozory autorský dotCC' 

5 0 01, >,. R Cyklolrna 

Prtce • dod6ovky HSV 

z..mnt pr•c• 
OdatráneM krytu v plocte do 200 m2 •atato\lého, hr. ~do SO mm, -0.()9800. 

Odstrine,nle krytu •sf•llMho v proc::hedo 200m2, hr'. ned SO do 100mm, -0,1&100t 

Odltrtnlnie ornice s Yodor. prem~. na hfomad'f, so lio.tením na vzdialenosť do 100 
mado 1.00m3 
Odie~ a "'°'°"'"" .._•tenh hornine 3, nad 100 dO 1000 m3 

OdkopMy a prekopa.t~ nezapaten6. Prlpletok k e9r,81'1 za lepivo&( hofriny 3 

Výkop nezapa.tenej jamy v horTWlo 3, do 100 m3 
H nez:apa.hnjch jem I zkez.ov. Prfplak>k n. lepévol:f horniny 3 

Prtp,atot k cefle za lepniost' prt enf rýh i~ do 600 mm z:ap1tenýd'I i 
nezapat1ných I utOYnll'lfrn ona v hornine 3 

Pr~k k ca.- n lepivoef pri enl rýh i . nad 600 do 2 OOO mm upaž. ! 
neupaleoých, $ lM'ovnan.rm dna v hornine 3 

IWladoróe '*ll-ho llýkopku z hom!n'l.1 ~ nad 100 dO 1000 m3 

Vodoro~ s,r.mfflstneni1 vý1(opku po nespelKltlM/ cetie ;z homioy tr .1-4, do 100 m3 
nevzdtalenUltrf'\adS04o600m 
Vodol'(M,6 PNHTIIMtnenie ~u po spe~j c..-le z. homíny tr. 1-4, neid 100 do 
1 OOO m3 na vzdialenott do 3000 m 
V~ ~iNtne')je výkopko po spew.nej Off.to z. h)miny tr.1-4, nad 100<1o 
1000 m3, p<t,,la!Ok k"""' zo katdjch ddic:t, o za~t/Ct> 17 Ion 
Ulotenie wypaniny ne uJédcy nad 100 do 1000 m3 

Ulotenle ')'Ponlny do olloypu tódr2nej horniny • miMou _... nad 100 do 102 % 
pod!aProc1cr-stendanf 

m3 

trkOCWI fl'ek.oia 0-32 mrn 

Rozpf8itr9lleomice,.. tvahu so SWonom nad 1:5, ploeoe do 500 m.2, hr.do 100 mm 

T..oivody z tltl<Odrenó!nych ns DN 1w , oo 11r1<0 plosl<~ IOftcom t . 0.32 mm Iv. 
100 mm• ich obl_, Mopieakom fr. 8-15 mm 
Bttó<l ú klaOc:ivýeh p1t•k. prostY tr. C 16120 

ZJeptoyonie -.J p6dy, d,en6!1,e vrsWy z geoq,11et.ck6ho m01erilllu - -y 
g.okompodl I hydn::f6bnOtJ.Qaotexlffiou a antlklplUtrnour~ . hrobka mi"I. 9,0mm, 
póetotnod' mh 0,35 Vrn.sec pre 1-0,03, 100 lcPa, napr. MacOn1in Artic Blahket 

LMo pod povublt, olol<y • - OOjekty, v otvorenom llýkope z piH ku • 
$1rkopin ku do 63 mrn 
Otefba z ~ho tam.r. 200 mm dO betónu fy, 100 mm. 1 vyphe-nlm lk* maltou 
MC10 
Kameť\\ofnc,vf upreveot tr t pre ch.!bu hi:i>IL'y 20 cm 

Podldad z.o ltrkodmny t ,OlSlftantfm • zhutnenfm, PG .ztuneN tw. t MJ mm 

Podklad z. 1sfaltoWho betť'nJ AC 16 P t. 1, t rozpľfltred'm • .thulnenlm v pt\bJ t . do 
3m, pozhi.tMf'lfhr.60 mm 
Podklad 1. karneniw ttmelen6ho cementom,• ro2Pf9&'.,..nm I zhl.tnenrm C8GM C 
516, po zhutneni hr. 150 mm 

Speyoenje trap<; Nebo komlat. p,1: pellch I ror:pr. a zhutnenlm. ltn.ochinou hr. 100 
mm 

--·-~Jczhom!nalcej!<ol\/ektied'jeo,,..,_ 
HorniM 'w'hodn6 prt budowrie zemriyd, kra)nlc 

POSlrek Nfakov; rM"atčnj' • poaypom klrMnivom.z atfalllJ ct$11"1tho v mnoDtve 0,50 
l<Q/m2 
PoatJek ufaflový lp()fOYaCI bez poeypu ltlmerwom z atfallu C8lhiho v IMO!slw 
0,50 i<9/m2 
Aofoltovýbettnvnt,,a-•AC80•pruhui.do3mzMfaliut:. l,po""*-'hr. 
40mm 

~ 16'24 • 

kp! 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

ml 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

kg 

m2 

ff, 

m3 

m2 

m3 

m2 

t 

m2 

m2 

l'n2 

m2 

m3 

' 
m2 

m2 

m2 

o.. -· & · 

1,700 0,85 

1,700 3.25 

1,700 0,01 

1 ,700 0,01 

0. , 1 

1,000 o.o, 

1.000 0 ,01 

1,000 0 ,01 

1,000 o.o, 

3.7SO 2.25 

1,MO •.so 
42.526 3.40 

133,980 12,68 

44.~ 0,"3 

0,180 7,00 

0,060 0,71 

33,2f>4 18,14 

11,068 0.85 

3.850 7,00 

1,263 0,85 

213,800 1 ,06 

16,360 0,99 

1V7,440 3,25 

197,440 0,QI 

197,440 0,72 

335.&48 0 ,01 

8,000 3,49 

10,200 10.06 

1,500 3,35 

2.550 11.87 

183,570 0,09 

183,570 MO 
8,179 ... 64 

242.220 0,64 

144,000 4,91 

0 .160 76,07 

242 ,220 5,69 

1,050 31,81 

2,000 19,46 

3,400 7,156 

242.220 3,00 

222,080 13,79 

220,200 7,63 

37,180 2,82 

16,357 4,37 

27,807 1.2~ 

222,080 0,38 

223,950 0,38 

223,950 e.G7 

Ptlchč .1 kZo02021/EBI01/028 

C.ra t>lltkOm. 

9 

1,45 

5,53 

0.02 

0.02 

101,85 

101,85 

0,04 

0,04 

0.01 

0,01 

0,01 

0,01 

11 501,97 

11591,83 

419$,73 

8,44 

8,46 

144,59 

1 696,87 
19,20 

1.28 

0,04 

603,4 1 

7,21 

27.:xl 

0,83 

16,20 

641.AA 

1,97 

142,16 

3,36 

20.94 

~ .ndMcil:~l>Ku 

10 

102,61 KSR. Lom Be"'"°v6 
5.03 

29,76 

161,93 

130.86 

37,95 

155.02 

707,04 SC 0/32, 8116, KSR 
Lom :larano\16 

13,69 C 16/20, Batonárei" 
CRH 

1 426,88 M.teOrain Arlic Slel'lQII 

33,40 SO 0.32, ~SR. LOm 

Stranová 

33,92 Lomollý k .... l\ KSR, 
LOM S.reM0'141 

26,04 Lomollý kamol\ KSR, 
lomBan1/'llOY6 

72311,76 

72M6 SO 0183, KSR Lon 
Ba-

3 062,"8 AC 16 P,1,50/70, 
St-

1 880,13 C!IGM 5/e. 8et°"*et 
CRH 

104,&S SO O/l2, KSR Lom 
B•n1nové 

71,48 

82,211 Hominl ntzamn4 
krajnici! 

84,311 Poat"'k a,ojow.cl O,! 
kg/m2. 8ltunoV111 

85,10 Poatrek apojovacl O,!: 
kg/m2. Bwnow 

1 359.38 AC 8 O,SCV70, Stn1b1g 

s.dZba 
·oPW 

10 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20, 

20,0 

20, 

20:0 

20,0 ~ 
í 

20,0 

1 20,0 

20. 
·i 

20,0 ! 20.0 

20. \ 

20, 

20.0 

20.0 

20,0 

20.0 

20.0 

20,0 

20, 

20,0 

20, 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,C 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 
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781 

782· 

783 
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785 
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787 
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189 

790 
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9 výkaz výmer - (Technická a cenová špecifikácia) 
> ZJePf,erie cyklat. infraltr. v TSK-čaat' 7: íAek Pova!skáB~-lvanica lSK 
:: p..,.-Byslriea-hroni<• lSK 

4044777004 

404.410060900 

S14001112R 

915711311.S 

9,5791111.S 

9\6382111.S 

5921700021 CO.S 

'910101111 

919541111.S 

286130039400.S 

Q19735111.S 

919735112.S 

1116171000 

979067112 

978082113 

!i79062119 

979089612 

000300013.S 

000300031.S 

000600021 .s 
001l00011.S 

113107144 S 

\13307222.S 

113307232 S 

131201103.S 

13120110G.S 

162301131.S 

162501122.S 

162501123.S 

167102102.S 

171201202.S 

171201203.S 

171209002.S 

174101003.S 

180401213.S 

005120001500.S 

181201101 .$ 

182201101.S 

1 8340331 , .s 

183403353.S 

183403371.S 

211571111.S 

2119711225 

69-3110001!500.S 

212755116.S 

231"43211.S 

134600000100.S 

237941111.S 

260071211.S 

693110001500.S 

-· IQ,160mm 

Objlmka, dtane úchyloy<:h skrutiek f60 mm 

Z.akazové l'nat:U B11 (143) (Zékaz vJazdJ btc)'klov). rozmer 500 mm. faia RA2. 
porinkovaná 
Náklady na dočasné dopraVM mačenie počas realizácie &taYby (zapožičanie maeer.a vr..,. manipl.dačrYich préc) 
Voder~ dcpcavn! znaeeoie strieken6 farbou detacich Ota!' prerutova.njch šlr1(y t25 

mm bilelei z.t\kiadná 
Predznačenl& pre Zl'lačenie striekaM farbou Z' n•rových hmc::t deiace čiary, vodiace 
prúD.y 

Osadenie: ceshlého obrubolke betônaWho stoj~ho do IO.tka z betálu l)(ostého b". C 
12/15 s bočnou OPCtOU 
Obrubnik eesln'i, bd.w 1000x100:aoo mm, skosenie 1S15 mm 

l.Olko pod obrub., krejnlil.-y alebo vbrut)-y z dla!ob. koi.iek ~ b~t&,u proatého tr. C 1211 
xo 
Zhotovenie priepusw e'8bo zjazdu z n'Jr plastových PVC DN 300 

Rúra PVC DN 300 

Rezanie emtujúceho asfalt~6ho itr,tu alebo podklaci.l h ky do 50 mm 

Reza.-.ie emtujUCeho asfaltoYi!ho kr.,bJ alebo podkladu kynad 50 do 100 mm 

Asfalto\4 z.él!e\lka :zcastnéha esf&llu (alt Biluma.x 10, Bigum& ll 82 a pod.) wiltane 
mflefu edh4znou hmotou, alt. pou1itie asf. pásky Ounafltx 40>t8 
Nakladanie na dopravný' pi"051Mdok pre vodorovnú dopravu M.Jt.iny 

Vodoro\lf\ťt doprava .sibly, ao zk>fením II tn.t)ym urOY111nlm, Ni vzdii!llerm~t' do 1 OOO 
m 
Vodorovné dopnwa po e.uchLI alebo natotenie. Prip4al'ol k c.ne za ka!<t;eh delileh i 
učolýdl 19 km 
Poplatok za skladovanie - 11sfalty kat. člllo odpadu 17 32 02 a netriedeny stavebný 
odped 
Pr„un hm6t KSV 

Presu, hmOI pre po.zem~ komunikáciu a ~o s krytom Híartovym 11kejko!Wk ky 

objektu 

Vedľlljlle rozpol- M-lady 

VRN 
Geod•tick.6 préce • yYk:oniNant pred vjstavboo určenil! priebehLI nadzemn6hc- alebo 
podmmného •)!1$ta,júl'.ahn aj plánoV11ného Wtdenia 

Geodelické ptéce • v;konátené po YyltaWe zametanie skutočného vyhotovenia atlWby 

Zriadenie .a odstnlln&nie sta.,..nisks, prev4id:tkow oplottnkli sta,.,.111sM 

lnfirnnk• fmos/ , dozory autorský doZot 

SO 01.1 O - Podchod 

Práca III dodiYty HSV 

:z.mnti pr•c. 
Odstránenie krytlJ a,íeltového v ploc:hedo 200 rn2. hr. Md 150do 200 mm, -0,45ooot 

Odstfflnanie podld1~u v pki(:he ned 200 m2 z kamenive tirvbého drveného, hr.100 do 
200 mm, -0,23500I 
Od5trénenie podldadu v ploche ned 200 m2 :z betónu prostého, '1f. vrstvy ned 150 do 
300 mrn, -0,5000Clt 
Výkop ne:zapaienej jamy y hornine 3, nad 1 OOO do 10000 ml 

H-nezapo~t.h j*tl a zérezov. Prlpletok z.ai ieprtOaf horl1fflY 3 

Vodorol.'né pr&mmlnenie ~pt,;u po nespevnenej O&S8 z hom~ tr .1""4, nad 100 do 
1 OOO ml na vidieleno$1' nad 50 do 500 m 
Vodort)vné premieanenie výi<opku po ape'Ktenej ~ste z horniny tr .1-4. oeid 100 do 
1 OOO ml na vzdialenosf do 3000 m 
Vodorc\lM premie&nenie vy1copku po spevnenej O&ata z horniny tr .1-4, n~d 100 do 
1000 m3, prlplatokk cone za ka!dýchďalllch a začatých 1000 m 

Nakladanie neul'ahnuléhovjkopkuzhomlntr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 
~et syparinyha sldédku nad 100 do 1ooo·m3 

Uioženle syp81W1'/ na medziskládku ned 1 OOO do 10000 m3 

Poplatok Z$11-Mdtdo·1111nié- Z:emin& & kamenivo (17 05}osta1né 

Zásyp syparinou so zhulneoím j*11, šachiet, rýh, zá'ezw alebo okolo ob}ektov nad 
1000 do 10000 m3 
Zalotenle trélnike bčneho výHY<>m na Mihu nad 1:2 de 1 :1 

Osl'>lé lráv - výber IIÍwvých .semle11 

UJ)fo11va pláne v nhypooh v hornine 1-4 be:z zhutnenia 

Swhovanle lMlých swhov v ní3ype 
Obrobenie pMy pr.kôplli'\ltti 00 hbkynad 50 do 100 ,r:m na IM!lhu nad 1:2 do 1:1 

Obrobenl$ p6dy hraba.nim n& awhu nad 1;2do 1:1 

Obrobaniep6dy ubľjanfm na .swi1'11,1nad 1 :2 do 1:1 

Zak1adanfe 

Výprl odvodhJvaoieho rebra alebo tratiYodu do rýh s L4)nlvou povrchu ~ 

itn.oplflkom 
Zt,c;,taverue C>páitenia ~ z s,eotextllie v ryhe 111lebo v i*"e,:e pri tol\linutéj tlrk.e 
opt.Mtenia nad 2,5 m 

Goo1<t>dllóa pol)l)ltlp~ónová nell<Alná 600 9'm2 

Trativod z Q'en~ rúok bez to,tka, vn(iom6ho priem. rúok 160 mm 

steny baranené z ocefových lt.tovnlc :z titf•nu uiba11tl'IIMW na dltku do 1 O m 

ProN oceľový hrubj na i1elov»<e (neqp,aco"""9) lARSEN (10 370) 3n 

Vytiah'tutie ltetovniOOV9ch stien z ocerovýcil 6tetovn"- :tabaranených do 2 rokov, do 
10m 
Zhotovenie wttNy z geoteJdilie a PE taie, na upravenom povrc:t"K.l eldon do 1 :5, 1-frky od 
Odo3m 
Geote)d!lia polypropylel'lOYé netkaM. 600 g/m2 

- 16/24· 

ks l .000 34,80 

m 3,000 6.96 

.. 1,000 0,58 

k• 2,000 2.32 

ks 1,()00 34,80 

kpl 1,000 3411,04 

m 71,700 0.58 

m 71,700 0,12 

m 146.700 12,44 

ks 149,000 2,07 

m3 e,g22 0,01 

m 7,000 91,85 

7,000 34,69 

"' 1,500 1,99 

m 7,500 3,95 

156,200 1,78 

0,520 0,85 

0,520 3,25 

0,520 0,01 

0.520 0,01 

503.536 0,11: 

kpl 1,000 0,01 

kpl ; ,ooo 0,01 

kpl 1,000 0,01 

kps 1.000 0,01 

m2 209,4110 7.88 

m2 209.480 1,36 

m2 209,480 12,72 

m3 232MB0 11,03 

m3 2 3:!e,880 0,71 

m3 2 689i36 0.9'J 

m3 982,112 3,25 

m3 6 874,784 0.01 

m3 1 344,568 1,06 

m3 982,112 0,72 

m3 1 344.568 0,72 

' 1 767,802 0,01 

m3 1 344.568 3.35 

m2 400,000 0,80 

'9 12,360 5.80 

tn2 400,000 0,27 

m2 400,000 1,75 

m2 400,000 O.<UI 

m2 400,000 0,41 

m2 400.000 0.35 

m3 103,670 26.19 

m2 184,744 1,15 

m2 188,439 1,39 

m 55,980 1,53 

m2 2S:1.8AO 2.32 

t 19,59<1 11,60 

m2 252,eeo 1,16 

m2 514,844 1,34 

m2 349,956 1,39 
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114,80 

20,88 

0,58 

4,e4 

34,80 

348,04 

41,5Q 

8,60 

1 849,83 

308,43 

0,00 

641,55 

242,83 

14,93 

29,63 

274,91 

0.44 

1,69 

o.o, 

0,01 

55,38 

55,39 

0,04 

O 04 

0,01 

0.01 

0,01 

0,01 

l51'i ~.53,SB 

247130,34 

47152 58 

1 650.70 

289.08 

2 664,59 

25663.28 

1 651,94 

2 662,24 

3 '91,86 

68,75 

1 425,24 

707,12 

968,09 

17,68 

4 504,30 

320,00 

71,69 

108,00 

700,00 

184.00 

164,00 

140,00 

2 922.48 

212,46 

26\ ,03 

100,95 

SBfl,BS 

227,34 

29G.34 

689,62 

486,44 

FeZn nlra hladlufi 060/3 
mm 

VtetkoffiOmm 

Objlmk.e. f60Mm 

lvislé doPf. znatk.a na 
FAZn podklade 

Obrubník belóno · 
100/:100/1 

Aaíarto'lá zisli&vka 
8:igvma 10 

Unlwrzélne lré'-OW 
semeno, Mountfteld 

SO 16/32, KSR Lom 
BaninoYe 

GEOTESS 

PE - DRAIN ON 160 

Ocef0\1 iteto~ 

GEOTESS 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20.0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

• 20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20.0 

20,0 

20,0 

20.0 
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64<1 
847 

848 

849 

850 

65! 

652 

653 

854 

855 

855 
657 

858 

859 

860 
861 

862 

863 

864 
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Výkaz výmer - (Technická a cenová špecifikácia) 
· tyklist in1rattr- v T$K...t.(Kľ7: Ul!iek Pwa:bké Bystrica~hranic.1 Ž.SK 
a ~yttnca-mmica ŽSK 

341361101.S 

341351102.S 

348171211.S 

55352000000.S 

389121111.S 

59383_01 

59383_02 

59383_E1 

59383_E2 
5():3S:i._F1 

59383_F2 

59383_0 

59383_C 

389121113.S 

59383_A 

59383_R1 

59383_R2 

;,e.g:,02001 .s 

389382001.S 

457311127.S 

457311191.S 

564861111.S 

587133115.S 

569831111.S 

572991231.S 

573.231105.S 

5n144311.S 

577161-411.S 

627991006.S 

627991016.S 

627991025.S 

627991029.S 

631315611.S 

631362021.S 

631571003.S 

632452219.S 

911332322.S 

553550000400.S 

&119735114.S 

966005311.S 

Q7W82113.S 

979082119.S 

979087112.S 

979089012.S 

9790lj9212,S 

998212111.S 

711111001 .S 

246170000g()().S 

711111002.S 

246170001000.S 

Betôn stien, priečok ptottý tr. C 12/15 

Debnenie stien a prietok jedn0111'1.nM, zhotovl!!:nte-dielce: 

~,nie zere.dla oeefOYf:ho na m(l'och a valoch, vrdtane gpojenia dielcov, 
hmotnosti do 100 kglm 

Komp4el2ované oc.ro~ zébra~ v. 1100 n'Hn 

Osadel'lie diel,ecv kon&trukcie priepultov a podchodov hmctnoeti do 51 

Prefabrikát alenový ,atwický tvani L. oz.n. 01 

Prefabrik6t stetlet'-lý atypicky tvaru L, ozn. 02 

PrefabriKA!t l!ltenovýa~ickýtwru L. ozn. E1 

Prefabrikát atenový atwický tvaru L, ozn. E2 
Pr.fabrikát .t.novýaty1>ic:kýtvsru l, ozn. F1 

Pre(abri!(tllt eleno\l'y • tw,ický tvan.i L. OZn. F2 

Osade~ chk:ov konltrukcie priepustov a podchodov hm~oetí nad 5 do 10 t 

Prefabrilu~ p,e podchod "'"""'Ý atypický tvaru l, bočný p,avý, ozn. B1.SIO 

P,ofallfiin,cprepodchod- atyp;cký tvaru L, bočný ľeVy,ozn. C1-C10 

Osadenie ciek.ov kontlr\Jkcie pril!!pustov a podchodov hmotno.ti ned 10 do 25 t 

Prefabrikát pr& podchcxj stropný atypický twn, Li, ozn. A1-A10 

Zrnonolitnenie prefabrikovaných kon!trukcif dobe1ónovnlm~ potrebného 
d•bnen411 

Vyrovnliviu;:f alebo spédový betón C 25130 na a.trope podcltodu vrátane Upravy povrchu 

Prfplatok k vyroWl6vaci&rnu alebo spédoWmu betónu za rov!mOsľ 

Komunilúicie 

Podktad zo ttrkodr\liny s f~f!stre:t~m a zhutn&nfm, po zhutnent ty. 200 mm 

Podkl,i,d z kitmoniw atmolon6ho C4ml~nton, s roz:preetr&tim a J:hu:tnenlm, CBCM C 
516. Po ;i::hutnenl hr. 200 mm 
Spe1111enie krajníc aJeb:, komun. pre petrch :s rozpr. a mrtrlenlm. ltrk()dMnou hr. 1 00 
mm 
Vyspra.venie gpojov aafaltovOt.l potymérovou pakou ·trrty SO mm, hr. 3 mm 

Postrek asfaltovj epojovac.l bez pol','PU kameriv\,rn z c~ej emub;ie v mr,Gbtve: 0,30 
kglm2 
Asfollvvýbetén Ynl1Va ol>Mné 1,,C l1 O v pn.t,ut. do 3 mz mo<litik. nlallutr. l, po 
V'tutnanl hr. 40 mm 
AafatlOyYbetOnvntva lomáAC 16 L v pruhu 1. do 3 m :r.nernotiftk. asfatlutr. l, po 
zhutntnl tir. 50 mm 
A.sfaito"9 betál"1'1Na lo.tl'\6AC 22 L v pruhu 1. do 3 m z ne:modifik. nf1:1ttutr. l, po 
zhutnenl hr. 70 mm 

Tean..,ie lk* tetniacim pruhom 2x 

Tesnenie t~ tmelom fNierezu do 600 mm2 
Tesnenie CkS" penetrlkta iktlr oboj.-tra nná 

Tesnenie ik* naJepenlm teparaantho pruhu Uri,:;y do 150 mm 

M11zan.na z betónu proBt&ho {m3) tr. C 16/20 hr,na.d 120 do 240 mm 

Výlmd mazanfn z bet010Y (z kamenr'l/a) a z rah~h betaiov ~ zvtlraný(:h 8'etf z 
drótov typu KARI 

Nályp zo ilrkopiesk:u 0-32 (pre spevoenie podklacl.i) 

CementOV'j poter, peltTI08li v tlaku 20 MP11, hr. 50 mm 

O&adene a monW cestnthO zvodidla oceľového Jednostranného crovoe zachytenia 
H1 so zabar11nenlm atíplkov pri vz. 2,0 m 
Zvodidlo C:e$W jedncllranni ocefové, vzclialenosf s1I,: ikov 2,0 m, \l"oveň Zachytenia 
H1,komplet 
Rezanie eX'lstuJO;;eho asWtov,ho kryt,J alebo podkladu hibkynad 150 do 200 mm 

Rl'>tobranie eeetného zábradlia a zwcUdiel s jednou p,snir;ou, -0,04200t 

Vodorovná doprava eutiny. '° zio.tenlrn a tfubým ll'Omanlm, ne vzdialenost do 1000 
m 

Prtplatok k cene za katd~éh d'etild, i t11čatych 1000 m nad 1000 m pre vodorom.J 
dopravu 3util"IY 
Nakled11nie na dopr.vný pro,tried~ prw vodorovn(I dopra\U li:Vf.lny 

Poplatok n ,lditdovare „ betón, tehly, dlatdóco (17 01) ostatné 

PQplatok za aklado\Jl!llnie • bitúmeno\lé zmesi (17 03 ), ostlltnéi 

Prwun hm6t H.SV 

Presun hmOt pre mosty murované, monolticii:;é, betónori, W'o'ovf:, výtky mo51a do 20 

Prioa • dodivky PS-V 
~i. otl vodil lhk ti .. . . .. 
Zhotovenie izolácie p,ati .temnej "1ttkosti vodofovná n.11:erorn pet1etr11eným ta 5tudena 

Lak -ltový ponetračný 

Zhoto.,.nié iZolécle prcti zamnej lfihkosti ...-odoio'11'1"1á asfaltovým lakom ni studena 

Lak aafattovy tzolačnj 

- l/rJ:4-

m2 

n, 

.. 
ks 

ka 

k• .. .. 
k• 

ko .. 
k• 

k• 

k• .. 
m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

n, 

m 

m 

"' 
m3 

t 

m3 

m2 

m 

m 

m 

m 

1 

t 

' t 
t 

m2 

t 
m2 

1 

69,500 6,96 

29,320 10,44 

29,320 139,22 

6,000 750,61 

1,010 2141,21 

1,010 2141,21 

1,010 2 141,21 

1,010 2 141,21 

1,010 2141,21 

1,010 2141,21 

20,000 750,61 

10,100 2 665,02 

10,,00 2 665,02 

12,000 29,00 

10,100 5 330,04 

1,010 916,97 

1.010 rne,97 
2.eso 1 607,91 

26,500 179,82 

8,063 110,21 

107,500 4,41 

209,480 4,99 

209,4&0 12,72 

62.500 2.82 

18,000 2,97 

628.440 0.31 

209,480 10,80 

209,480 12.27 

209,480 15,83 

229,600 2,67 

279,600 4,06 

279,600 0,93 

114.aoo 3,36 

31.739 115,53 

0,868 1 607,91 

129,079 27,71 

107,500 7,25 

46,550 13,92 

48.550 38,28 

18,000 6,04 

46,550 10,44 

250,189 3,25 

3 502,846 0,01 

250.169 0,85 

155,117 0,01 

95.072 0,01 

1 344,894 2,32 

107,500 3,76 

0,032 1 585,32 

215.000 3.76 

0,161 1 591,95 
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~ 

1 368.58 

159830,78 

1 654.52 

20,s,so 
483,72 

306,10 

4 081,93 

4 503,66 

2162,62 

2162,62 

2162,62 

2152,82 
21#):;>,.fi? 

2162,62 

15 012.20 

26916,70 

26 916,70 

348,00 

53 533,40 

928,16-

928,16 

4250,96 

4 785,23 

1 382,70 

888,82 

474,08 

12 283,20 

1 045,31 

2684,59 

Hti,25 

53.46 

194,82 

2 262.38 

2 570,32 

3 316,07 

11 81281 

613,03 

1135,18 

260,03 

365.73 

3666,81 

1 395.67 

3 576,78 

779,38 

08701 
647,98 

1 781,93 

108,72 

485,98 

813,11 

35,03 

212,66 

1,55 

0.95 

3120,H!i 

3 120,15 

8 522, 

852208 
404,20 

50,73 

808,40 

256,30 

Oebne!lle Peri 

O&bna,ie Peri 

0cerov,<--.die, 
,_ 

Prefabrik6t, Streblg 

Prefabrikát, Straba9 

PJ8f'abrik.tl. Strebeg 

Prefabrikél, Strabeg 
PmfnbrikA,t, Slnibag 

PrBfabri~I. Strebag 

Prafabrikat, Strabeg 

Prefettrik.6t. Strabag 

Pľ$fabrikét, Strebag 

Prefabrikát, Strabag 

Prefabrik.at, Strabllg 
Setoná'~a ooer 8500B 

Reve 

D 0/63, KSR 

Po.stť8:k s pojowc/ O, 
kg/rn2, Eilunova 

AC 11 O ,PM0,50fl0, 
Straba9 

AC 16 L,sono. Strabag 

AC 22 L),50/70, 
Strabag 

Tesni&oi pasS..T Profi 

SOUCAL AQUAFIX 

P&Oe1rácia CeroM 

Separalná taía 

C 16/20, Betoná'e1 
CRH 

Betonhka ocer 85008 
Raven 

ŠD 0-32, KSR, Lom 
Bílrano\/8 

JSMNH41H 1,A"'°"' 
Mmlll 

Pen9i'al ALP 

ReOO.kALN 

·-·. DPH. 
10· 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

.20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 



892 

8!13 

894 

895 

896 

807 

898 

899 

900 

001 

902 

903 

904 

905 

006 

007 

908 

909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

ený výkaz výmer· (Technická a cenová špecifikácia) 
ZJep&enle: cykltst. N'lfraltr. vTSK-čaať 7: '5e_l: Povaiské 8ysbic1:1.tr11níca ŽSK . 
Povablá B)'Strka-hranica 2:SK 

Gl90'!e"1Uía rx:,lypropylénoWI oetk&Ni 600 gtm2 

ZhotoW1n'8 izolécie pl'Q\i z.ernnej vlhkoi.ti III flako~j vode ..OOorovnlli NAIP prilevenlm 

628310001 OOO.S Pés asfalto~ s p~om hr. 3,5 mm vystulený a.ldenfM'lOU rohofou 

1528420000100.S Pi9 asfaltový SBS S; jemným posypom hf. 3,0 mm s kcmbioovanou vlofi:ou 
mo(Ufil<O~ný 

711142550.S Zhctownie Izolácie proti zemnej "1tll«>!d:i a tlakovej voda zvislá NA1P prhY&ním 

e28310001000.S Pés asfaltOv'(.e. j)ot;'l)Om hr, 3,5 mmvy.atw:enj sklenenou rohotou 

628420000100.S Pál asfalto\ff SBS Iii jemnjm potYJ>Om hr. 3.0 mm s k<lrnbinmlanou vk>!koo 
modifikovaný 

9'i18711201.S Preaun hmôt J>l"• lzoléciu prolJ vode v objektoch výlky do 6 m 

121101112.S 

122201102.s 

122201109.S 

132201102.S 

132'20110Q.S 

167102102.S 

162301121.S 

162501142.S 

162so11~.s 

171201203.S 

171209002 

171101104.S 

583410004500 

181301311.S 

18C402111 

00~7211100 

181201102 

21V52127 

2899717:31.S.R 

56'851111.S 

5651411'1 .$ 

567123114.S 

569631111 . S 

569903311.S 

583410004200 

573111111.S 

573211108.5 

57i~34111.$ 

91'001112R 

015711311.S 

915791111.S 

QlS362111 .S 

592170002100.S 

91$101111 

1116171000 

Vodl'ajlie ,ozpočtov6 niklady 

VRN 

VyvolanE- inveitfcie zariadenia staveniska • zriadenie dočasoej obchatzky mléeta 
vý$i.avby pod chodu 

SO 01.1·1„ Cy~lotn1H 

Pnlic. a dódiYky KSV 

Z..mn' práce 
Odsvtwlef"lie omic4I • premiestn. na hromady, $0 zfofel'llm ľl• v.:dal@nosť do IDO ma 

do 1000m3 
Oélkopayka • ptekep,IM(a nezapatene v hornine 3, nalJ 1 DO dQ 1 OOO má 

Výkop l'/h\f do ilr1<y600 mm v hom.3nod 100 m3 

Prlpfatot k cene za leptvott' pri enl rýh ilfky do 600 mm zapatených i 
nez«p11bných II urovnanlm dna v hornine 3 
Nakladanie nwlahnulil:ho výkopku z homln tr .1--4 nad 1000 do 10000 m3 

Vodorollné pramiMtnenil, vykopi<u po spevnenej oeste z horniny tr.1..4, ned 100 do 

1000 m3 na vzdia~oef nad 50 do 500 m 

Vodotori ptemle8toonie výkopku po spevnenej ceste z hominytr.1-4, nad 1000 do 
1 0000 m3 na vzdiiolenost' do 3000 m 
Vodorovné premieclrléntO Yykcpku po t:p$Vl"lotl\$j oeate z hominy tr. 1-4, nad 1 OOO óo 
1 0000 m3, príplatoi:. k ceoe ia k.a!~ch d'altioh a zača;ých 17 km 

Ulotenie sypaníny na aklédky nad 1000 do 10DOO m3 

Poplalok za sldado111riile. zemina• bmenfvo 

Ulo!enM iyperiny do nasypiu sacttnej h°"*'Y s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % 
podla Proctor·Stardard 

Rozpre~nttieli o~ na swih1Jdo skbnu 1:5, p~ha ned 500 m2. hr.do 100 mrn 

Založenie triNnlka parkovtho výsevom v rovine do 1 :5 

Uprava pl.tm v ..-.izyi,oc:h v hornine 1"4 ao ztiutnenfrr1 

Zaklad<onlo 
Trativody z lle>codrenátnych ríl' ON 160, oo t111<0 ~m 16tkom fr. 0-32 mm tr. 
100 mm a ich ob&ypom tlrkopietkom fr. 8-16 mm 
ZJepiovarie zékladovej pOdy, ctenážne vrstvy z geoeynlelicktho mateóälu - ctené2:ny 
geokompo'Ďt s h)(lrof6bnou geotextlliou s ervUkapilémou funkciou, hNbka min. 9,0mm, 
prietoéno&r mi'\. 0,3S 1/m.sec p~ i•0,03, tOO kf)a, napr. MacOrain Artic Slanket 

Komt.1nU1.flcla 

Podklad zo Jt,koa'viny s foza>(eeb'etím a lhvlneflfm, po zhvlnenf hr. 150 mm 

Pod'idad z aafaft.owho beU:nJ AC 16 P 1J' . 1. & rotpre&ttet!m a zh..ltrMnlm v pn.hJ 1. do 
3 m, po zhutnenl hr. 60 mm 
Pod'Klad z kemeoiW1 stmelenéhO cementom, s rozpr.s.renm • zhulnenlm CBGM C 

5/f;i, po :r:hutnanl hr 150mm 
SjMVMnie krajníc a5ebo kom',.TI. pre peillch s tozpr. a zl'utnením, ltricoävinou hr. 100 
mm 

Zhotovenie zemný dl krajnfe ~ homln akejkofvek triedy so zhdne.nlm 

Homln• \ltlodoé pre budovanie zemnj"<:h krajníc 

Postrek a,~ bfilnlený a posypom kamorivom z asfatlu cesCného v mnotstve 0,50 
l<glm2 
P~ a-1ahoY)' 1$>(ljovtC~ bez: po9ypu kamentvom z nhlttu ~~I) v nmol;ritve 

0,50 l<zym2 

AetanoY'j betoo Yf1lv11 obnJlné AC 8 O v pruhu l. do 3 m z asfaltu tr. I, po zhutnenl hr. 

40mm 

NNdady na doonné dopfavnt znaeenie počal reafizécie stawby (zapo!lifanie znaôenia YI'_,. manlpúat.9d> pnie) 

Vodorovné dopra~ znaeente slriekané farbou de~ eieiir pren.d:ovanýt:h &lrky 125 
mm bl$ie 1'kladn6 

Predznaeenie pre značerie striekané farboú z nétefo~h hmťlt deflaoe čiary, vodNlloe 
p<úfky 
ôudenN!! N!Btnii:h<I obrubnlka betónov6hottoíilt,ho d.) lôtka z betónu ptotU.ho tr. C 

12115 9 botnou opCM'OU 
Obrubník~. b:txv 10D0x100x200 mm, skosenie 1S/15 mm 

Lôtko pod obrub., krajni!cy olebo obtuby z dlatol>. kodek z betoou p<ostého tr. C 1211 „ 
xo 
Asr1tto,... z.élie"'1ul :t C&Stného asfaltu (alt. Biitumax 10. Stgume Tl 62 a pod.) vrátane 
néteru adhf:znou trnotou, alt. poutitie asf. pésky Ounaflex 40x8 

- ltv24· 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

o/o 

m3 

m3 

m3 

rn3 

rn3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

kg 

m2 

m 

,1'2 

'll2 

'Y>2 

m2 

m2 

m3 

t 

m2 

m2 

m2 

kpl 

m 

m 

"' .. 
m3 

m 

0,081 1 565,32 

465,200 3,76 

0,395 1 591,95 

107,500 1.15 

123.625 1,39 

:232,600 1,34 

279,120 1,39 

5.1,300 9,12 

32,775 6,76 

2(;,220 6,07 

105,090 9.12 

78,000 6,76 

48,048 6.07 

O.OOO 1,66 

1,000 1,16 

503,164 3,40 

1 634,936 12,68 

611,645 0,43 

470,094 18,14 

159,698 0,65 

2 900,898 1,06 

228,100 0,99 

2 672,798 3,25 

2 672,708 0.01 

2 872,796 0,72 

4 543,757 0,01 

309,120 3,49 

526.504 10,06, 

2 281,400 0,63 

2 261.400 0,80 

114,070 4,64 

3 422,100 0,64 

2 074,000 4,01 

3 422,100 5,89 

3422,100 3,00 

3111,000 13,79 

3111,000 7,63 

518,500 2,82 

228,140 4,37 

387,838 2.24 

3 111,000 0,38 

3111:,000 0,38 

3111,000 6,07 

1,000 348,04 

1 037,000 0,58 

1 037,000 0.12 

2 074,000 12,44 

2 074,000 2,07 

124,440 0,01 

2 074,000 1,76 

PrODha č .1 k ZoD 2021/EB/01/028 

128,41 Penetral A.LP 

1 749,15 

628,82 Renola~ ALN 

123,63 

171,84 GEOTESS 

311,68 

387,98 GEOTESS 

467,86 

221 ,56 GLASTEK 30 STICKER 

15~. 16 GLASTEK 40 SPECIA 
MINERAL 

958,42 

527,69 GLASTEK 30 STICKER 

291,6S GLASTEK 40 SPECfAL 
MINERA 

0,00 

1.18 

1,1& 

1,16 

225 102 .• 2t> 
228 102,22 

00 672,49 

2 016,76 

232'Ge,99 

8 690,77 

103,80 

3 074,95 

225,82 

8 686,59 

'6,73 

1 924,41 

45,44 

1 078,83 

5 286,57 KSR, Lom Baranovi 

1 437.28 

1 825,12 

529,28 

2 i90,14 

10183,"4 

20 156,17 

101 471195 

10 266,30 

42 900,69 

23 736,93 

! 482,17 

996,97 

868,76 

1182,18 

1162.18 

18 883,77 

34 81911 

346,04 

601,46 

124,44 

25 800,56 

4293,18 

1,24 

3 650.24 

UnN$rúlne tnli\lOW!I 
semeno Mountfield 

šO 0/32, 8116, KSR 
Lom 6arano'Vá 

MacDraifl Artic 8tanket 

SO 0/63, KSR lom 
Barar,r::,vé 

AC 16 P,l,50/70, 
S1rabeg 

CBGM 516. s-,. 
CRH 

So Otu, KSR Lom 
Beranovil 

Homina na zemné 
knijntce 

PO>lľ$k $1>0JOYOCI 0,5 
l<Qlm2, Bltunove 

Postrek s,pojovacl O,S 

k9'tr.2, BitlJOOVII 

AC 8 0 ,50/10, Stra""9 

AqU111pa!nl 

Obrubnlk betónový 
100/200/1 OOO 

C 12/15, Be1DMre~ 
CRH 

Asfelto ... Zilie\lM 
Biguma 10 

.. s.,.j:tf>< 
ÓPH 
· ·10·· 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

,n,o 
20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 
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•· ZJ•P'enio eytdóst ónfw1r. v TSK-é8lf7: í.l!ek Povahké.Bystrica-hranc,i ZSK 
· p,ovafské By,tric~~nica ŽSK 

000300013.S 

000300031.S 

000600021.S 

001000011.S 

122201101.s 

122201109.S 

162501102.S 

1625().1105.S 

171201101 

171201201.S 

11l20W02S 

181101102.S 

916661111.S 

592\ 10001 eoo.s 

918101111.S 

~104210.S 

Ko 

936124120.S 

StMra_St 

133211101.S 

132211109.S 

16.(601102.$ 

16~501105.S 

171201201.S 

171209002.S 

275313611.S 

275351217.S 

275351210.S 

113107143.S 

133211\01.8 

133211109.S 

162501102.S 

182501105.S 

171101103.S 

171201201.S 

17120ll002S 

Presun hmot l)fe pozemrú komunikécN a letisko I krytom •falbw;"m akejkofwk 

objektu 

Vedlajiio rozi,ottové Mklady 

Geodetieke fX'áce • vykonélané pred ~vbou ur6enie priebehu nadzemMho alebo 
podzemného emtuj\JCeho &J planované./lo vedenia 
Geodetickt próoe - vykonávané po ~vbe zameranie •~ho vyh,otownla .tavby 

Zriadenie a odstréntniEt sta11eniska. prev6dzkové oplotenie Wiwn~ 

lnllnleraka tirnost' • dozory autorak'9 dozor 

so -02.6.1 - LavičQ 

Pri'"' • dodŕ,ky HSV 
z-,nn6 prike 

OdkopáYka a prekopáYta nezapalené v honme 3, do 100 m3 

Odkopl,,ky e prtk~ nezepa!ené. Pri piatok k "'"'"' za lepivoet' horniny 3 

Vodorovné premie«nenie 'l'ýtl.opku pospevnet1eJ ~ z. horninytr.1--4, dô 100 m31'19 
vz.dlalenosť do 3000 m 
Vodorovné premlfftnenie VykopklJ po Jl)e\ln91'l&j eesle z homínytr.1-4, do 100 m3, 

prfplatok k cene D kaldých d'allich e za6atých 1000 m 

U~ sypanin'y do nt.ypov s rozpt"eatretfm sypariny vo vtstvach a • hrubým 
urovnaním nozhl.Anených 

Uloterie syporiny na akládky do 100 m3 

Poplatok za sldad0"'8!n• -.zemtl"18 a kamenivo (17 OS) catatné 

Uprava J>l'ne vzAiruoch vhomine 1-4 so zhutnením 

Zakladlniill 

Zhotovenie -nstvy z geotextiie Oli upravenom povrchu sklon eso 1 : 5 • tfrky od O do 3 m 

GeotextflWI po4ypropyl6novt riatkaná 2.00 ~m2 

Kom\.lnlk.6eit 

Kryt z kameniva hrubého ~ho ver. 8-32 mm s rozprestretrm a zhutnietllm ht. 150 

Ost.atn. komtrukcie a ~ranie 

Osadenie zhnovf:ho alebo parkového obrubnlka betÓ'l .. do IOtka z bet. pros. tr. C 

12/15 9 bofflOU op,c,IOU 
Obrubník parl<O\ý, bctlcv 1000x5°"200 rnm, prlrodný 

lOfko pod obrubnily, kraJnl)(y a~bo obn&)y z dtatcibných kociek z b<tléoJ prolt6ho b'. 

C 12/15 
OHlklfff odp11dkon!hu koia na polotenlm M pe'fflj podldod 

Kôl odpadkový objem 1101, z vymývaného betónu, vtatka z pozinkovan6ho plechu. 
ocetQ\Y kryt, priem.580 v.1020 mm 

088denie port<ovej lavičky polot«>lm na pe,rt9 podklad 
Smertlavieka Steo,a Standard. tozmet 1780x450x500 mm 

Pr.sun hm6C: HSY 

Presun hmOt pre obj,&152, 815318159,zvil.lá nosné konltr .z 1etn~,tvémlc,bk>kcw Výiky 

do10m 

SO 01:.6.2 ~ lnfoim3čm, t.ibvt2. 

Pri<» a dodllvl<y HSV 

Zomn6p""'4 
1~ • šachiet v homne tr. 3 aúdrlri'idi. nh'rým nlllrtdlm plocha V,kopu do 4 m2 

Prlplatok za lepivolf' pri hl:leril šachiet ručn9m atebo prieumatickym náedfm v 
11om1.-..ch tr. 3 
VodorC>vné phW'l'1~nMII výkopk.u po spe'tlnenej 0$$f• z horniny tr.1-4, do 100 m3 ne 

vzdialenoef do 3000 m 
Vodoro'"°" premiNlnenie výkopk.u po apevneooj ceste z horniny tr. l-4. do 100 m3, 
pripla.tok k cene za ka2:dýGh ďalších a zeie.tých 1000 ffl 

Ulotenie sypariny na sk1édky do 1 00 m3 

Poplatok za 1k.lado'1Snki - zemiM a kamenivo (17 05j ottstné 

B•t6n Zékladových pätiek, proat)' tr. C 16/20 

D<l>nenie sOen zél<lodových päliek, zhotove<oie-1radčné 
OebnenMI stien zéldado'4ch pMiek, o~nle-lrldčnf 

OsadeM Wormači1ého nosíča kotevnjmi ,kn.llkami do p,,vn6ho podkladu 

lllformeenj nosire PP, je:moetrannj, plocha 1200x1800 mm z plechu, dvojica nl::tl, 

l1ridke 

Prnun hm6t HSV 
Presun hmtt pre obj.8152, 8153,8159,zvn;ll!I nomá kooltr .z te~1tvárnic,bloko11 vytk)' 
do10m 

SO 02..$-3 • 5eí~~.op,av,y 

Pr41c. a dod6vky KSV 

Odstré~nie klylu asfelto\lého v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm. -0.316oot 

Hfbenle iachlet" hornne tr. 3 eudrmych • rumým neradím pk,cha Yýkopu do 4 m2 

P,lplatok ;J:a )ep,i,'osf pri hl>enf lacfie1 rucným a\,ebo pnt0matick'im n•eidlm v 
horninách tr. 3 
Vodorovné prernkutnenie vykopku po apevneneJ teSte z horniny tr.1-4, de 100 m3 ne 
vzdialenoaf do WIXI m 
Vodoro'Jl'lé premíeatr.ni& vý'kopku po t,pa\'!'lenej ~z homli,ytr. 1-4. do 100 mS, 
pr(J>*atok k caM za ka2:(f9di dallleh a 11e.tych 1000 m 
Ulounie sypaniny ~o ml&ypu zo a:.trb'lej horniny s mierou zhutnenia nad i6 do !00 % 
podl'a Procior-Storda<d 
Ulofanle sypariny ,o aklédky do 100 m3 

Poplatok ze tklllldownie ~ zemine e kemeniw {17 05) oatatné 

~ Hl/24· 

w 
& 

kpl 

<pl 

l<pl 

kpl 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

n\3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

•• 
m3 

,. 
•• 
•• 
ks 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

1 

m3 

m2 

m2 

ks 

ks 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

P<llohet .1 k2o02021/EBJ01J028 

7 

20,0 

O,CM 

1.000 0.01 0,01 20,0 

1.000 o.o, 0,01 20.0 

1,000 0.01 0,01 20,0 

1.000 0.01 0,01 20,0 

'5 440,7.) 

5+40,73 

38,U 

1,615 12,6B 21,24 20,0 

1,615 0.43 0.72 20.0 

1.563 3,25 5,08 20,0 

10,Q41 0,32 3,50 20,0 

0,200 4,37 O.B7 20.0 

1,663 0,72 1,13 20.0 

2,813 O.O! 0,03 20.0 

6,700 0,64 4,29 20,0 

6,700 1,15 7,71 

6,83-4 0,48 

6,700 3,05 20,44 

5 359,50 

13,400 10,03 134.40 20,0 

13,534 1,53 20,71 Obrubnll. betóno\lY 20.0 
50/200J1000 

0,335 0,01 0,00 C 12/15, BetonSe 20,0 
CRH 

1,000 32,48 32,48 20,0 

1.000 1 027,53 1 027,53 KOi\ odpadlový objem 20,0 
110 I, Flol'lllseM 

1,000 12'!.33 1211,33 20,0 

1,000 4 018,14 4018,14 SmartlaYitk1. 20,0 
Flo111servt 

12,85 

4,860 2,58 12,85 20,0 

ll2G,03 

~20,03 ... 
0,288 20.06 5,78 20.0 

0.2B8 4,01 1,15 20,0 

0.288 3,25 O,Q4 20,0 

2,016 0,32 0,65 20,0 

0,28B 0,72 0,21 20,0 

0,518 0,01 0,01 20,0 

0 .364 76,07 29,21 C 16120, Bel<><ll!r<f' 20.0 
CRH 

0,840 22,54 18,93 D•bntJnie Peri 20,0 

0.840 6,85 5,75 Debnantel Peri 20.0 

1,000 44,oa 44,08 20,0 

1,000 810,03 810,93 20,0 

2,'19 

0,927 2,58 2,39 20,0 

i, l.t:',?4,.22 

233,70 

24,S7 

3,300 5,86 19,34 20,0 

0,175 20,06 3,51 20,0 

0,175 4,01 0.70 20,0 

0,143 3,25 0,46 20,0 

1,001 0,32 O,Jl! 20,0 

0.032 4,37 0,14 20,0 

0,143 0,72 0,10 20,0 

0,257 0,01 0,00 20,0 



""3 

094 

m 

998 

'Xl7 

998 
m 

1000 

1001 

1002 

1003 

1004 

1008 

100<! 
1007 

1008 
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Zkpi...., ~ mub'. • TSK-čur 7: l'..uk Po•obka Bl'Slri<a-- 2SK 
PoYabl<áB},slric:IH>'-• l SK 

275313611.S 

275351217.S 

275351218.S 

568902151.$ 

5i2'153111.S 

572991231.S 

573111111.S 

573211108.S 

91 ~720111,S 

89:l2100003IO.S 

919735 11.2.S 

QT9082213S 

G1908.2219.S 

979067212 .6 

979089Z12.S 

ECO_CouM\,.Mutti 

MO 

PO 

PPV 

122201 101 .s 
122201109.S 

162601102.S 

1625011 os.s 

17t201101 

171201201 .S 

171200002.S 

,a1101,02.s 

916561111.S 

592170001800.S 

918101111.S 

l:JG104210.S ~· 
93tH24120.S 

Steora_ St 

i981511 11.S 

122201101 .S 

12220110ll.S 

162501102.S 

182501105.S 

171201101 

171201201.S 

171209002.S 

181101102.S 

Betón zik„do'fýc'\ pili9k, pro,stý tr. C 1&/20 

Debn6nie stien Z!lldadovjch p81iek, Z!loll>-·-
Debnoniostien z~~.-b'-
Korrtun,kki• 

Vysprovenóe podldo<lJ po prel<opoeh lntinio<skych lllell plOcny do 15 m2 HfaltOll'im 
t>.tónom ACP, pc ZhUtnenílY,do ·1oomrn 

Vyopnt-lu)<u wzcwypo ""'kopoch do 15 m2 asfaltovým~ AC tw. od 30 
do60""" 
Vyspraw•nHt spoja atfaftovou polym4rovou päakou •~"*v 50 mm, hr. 3 mm 

Pottrek esfotl:ov-,) htltraooj & po1ypom kamenivom z a faltu C'HtMho v tnnC>htve 0.60 
kghn2 

P-elc Mfallovj,pojovad bez poeypu kameowom z nlaa., cooNllo v mno-
o.so m2 

Ostatni konltn.itc„ a práce-btlr anie 

Geomrela pre v,,tu!tnie nf.ncwc:h vrstiev ko~ z pOfypr~ru 

Goom<en poljprop~, ,ori. hl 3,lx50 m, p,e Y)Otldlt1ie osfellovich -.v vozowd< 

Renrie exlltlJi(mho aafattového krytu alebo podldedu: ky ned SO do 100 mm 

VodoroYnit dopnwa SIAi'ly to ztafenfm • hn.bým wcwnanim OII vzdaltnosf' do 1 tm 

Príplatok k cene za katdý d'alll aj začatj 1 km n.td 1 km pre vod«om.'.i dopraw IUCi,y 

N• k'-<leni9 na dopreVM pto$1nadky pre ..o:fortivnú dopl"aw sutiny 

Poplolol< z.o okledovenlo. bit- l1MSi (17 03 i _,,,. 
p,.&un hrn6t HSV 

Preeun hmot p,-e obJ.8152, 8153,8159,zvillá ooon6 lo,nitr.z tolull.M lmic:.blokov Vyiky 
do10m 

P""-ododMyM 
Montllt• oznamovackh a zebezpetovacictl ~ 
ECO Counter M1.ltl • Iii.ty aoMion for c~list and pedwtrilln c:ounttng end dat.a an1tysis ~ 
deli ... ry and moru~ 

Mmo,ta ... ~ doptaWI 

Prnun dochhok . 

Podiel pridufen~eh výkonov 

SO 02,1,4 - L,11'11~ka 

Pr'4» a clodlrniy HSV 

lom ..... ,,. 
Odkopáka a prekop*"b nenpatona v homlne 3, 100m3 

Odkop*'1cy • p<tkopMy nezapa10M. Prlplatok k "'"*11 za leplvosľ horniny 3 

VodotoVM pfelT'iestne,ole vykoplu./ po $pe\n9~ °'"- z horniny tr.1~ . do 100 m3 na 
vzdialenoar do 3000 m 
Vodoro',,'O& prwn'Ňstnenie vjkopku po .spevnenej cest• z ho~ny tr. 1-4, do 100 m3. 
pclptatok k ciene z:a ka~ d'$1.ich • z,oatých 1 OOO m 
Ulo!-~do~lfOll)f-~V0-1•~ 
110vnenlm nethutMnych 
uto tenie aypaniny na tldadky do 100 ml 
PoplllOk z.a skle:iovar'INI - ZD111M• • kem.nivo (17 OS} o.tatn6 

Upni.,.. P"ne" ~ v hornine 1-4 to lh(.tnenír11 -Zhotov.nie vrstvy z gt otelrth n~ upravenom povrchu aklon do 1 : 

Geole><flill ~,.. netl<.on6 200glm2 

KotnunlUc:'9 

Kryl z kameniYI hn,t,t ho ctveMho wr. S-32 mm • rozprH1retrm • ztMJtnenrm 
mm 

Olodtnie .-..Who - pori<owho ol>nbnfu bettn., dolOrulZ bel. pt00. lr. C 

12115 1 - -
Obrubnll< parko,ý, h<iKV 1000x50x200 mm, prkodrT/ 

Lotko pod ol>nánlky, k(ojnlky alebO obruby z dla2ot>nich kociek z betdoo pr-ho 1J. 
C 12115 

Osedtne octpedkovitho kola na p,ok,lenfm na pevný podklad 

KOi odpadkový objem 11 o 1, z vym~ betónu, vtot ka z poiinkovan6ho pitchu, 
oai!OYý kryt, prlom.580 v.1020 mm · 

~ ~ 1ovičl<y polotet>lm „ Pr.<1'i f)Odilad 

Smtrt hNitta steor, Standard, rozm« 1780x4S0Jc500 mm 

Prnun hm6t HSV 

Pt...., hmot ,n .1152, 1153,1159........,norikonllr.z leNil,-.l>lokov lltt ky 
do10m 

SO 02.7.1 - l.a,·ička 

Pr6 .. • dodivky ~ I V 

Zamn6 p<-
~ a prekQPMa """-•nov- 3.do 100 "'3 
Odkopá'ky I prekop*'ky neapateM. Prípetok k Cfflim za ~Off horniny 3 

Vodorovn6 pNffllestnel'Wvýkopku po $p8vnanej c:tS\e z. homlflytl.1-4, do 100 m3 ns 
vz-dolOOOm 
v~ premiestMľll9 výlloptlu po ape\lfl8f'll8j CN1e i. hominytr.1~. do 100 m3. 
príplltOk k cent za k1t dých datiich a zae.tých 1000 m 
Ulotenil 1ypariny do n•ypov I rozprel5lletfm syparii,y vo Vl'ltv6c:h • s hrubým 
urovrwnlm nezhutnených 

Uloterie swannv na ~ do 100 ml 

Popletok. za si.tovenie . zemina• kamenivo (17 05) 09\atné 

Uprew pl4ioe v zárezoc~ v homint , _. so z.1:iutntnlrn 

• 20/24 • 

ml 0,1 43 7M1 

m2 0.198 22.54 
m2 0,198 8,85 

m2 3,300 22,40 

m2 3,300 12.27 

m 6,800 2,97 

m2 3,300 0,42 

m2 3.300 0,3ll 

m2 3,300 2,9' 

m2 3.795 2,96 

"' 6,500 3,GS 

1 ,043 3.25 

9,387 0,01 

1,043 0,15 

1 .043 o.o, 

1,880 2,58 

ka 1,000 8 690.~2 

,i. O.OOO 0.01 

" o.OOO 0,01 

% o.OOO 0,01 

m3 1,225 12,S8 

m3 1.225 0.43 

m3 1,025 3.25 

m3 7.17S 0,32 

m3 0.200 4)1 

"'3 1 ,025 0,72 
, . ..s 0,01 

m2 6,700 0,&4 

m2 4.900 

m2 4,999 0,48 

m2 4,900 

m 9,500 10.00 

ko 9,595 1,53 

m3 0.238 0.01 

•• 1,000 32,48 

ka 1,000 1 027.53 

ko 1,000 128,33 .. 1,000 4019,14 

3,755 2.58 

m3 1,225 12.88 
"'3 . 1,225 Q,43 

ml 1,025 3,25 

m3 7 , l'ffl 0.02 

m3 0,200 4,37 

m3 1,025 0,72 

1 1.845 o.o, 
m2 8,700 M4 

Prnoi... e .1 k z oo 20211EB101t02a 

~Oli-~m· 

II· 

18,70 

10,88 

4,~ 

1,315 

1311,85 

73,92 

40,49 

19,60 

1,39 

1,25 

51,45 

g,77 

11.23 

28.07 

3,39 

0,09 

o.sg 
0,01 

4,33 

4,33 

a 000,52 

• etl0.52 
8SII0,52 

0,00 

0,00 

0.00 

S ::174.T<t 

S 374,74 

27,81 

15,53 

0,53 

3,33 

2.30 

0,87 

0,74 

0.02 

4.29 

1,04 

5,64 

2,40 

14,9$ 

14,95 

96.29 

14,68 

0,00 

32,48 

1 027,53 

128,33 

4018,14 

.... 
9,89 

'335,65 

s 338,es 
27,81 

15,53 

0.53 

3,33 

2,30 

0.87 

0,74 

Q,02 

4.29 

,O:, : . 

AC 22 P ,50/70, St raba 

AC 11 O,SC/70. Sito 

POllrek nlll1ratn9 0,6 
k9'm2, e,....,... 

Poolrok ,pojovecl o. 
kgtm2, Blunova 

Seoogrid -40(40 0 1 

Se<ugri,140/4001 

sen.č~avv C 
Coontor M"fti, Jal'ltárov6 

o.sta o.z. 

Obn.bnlk~~ 
50/200/1 

C12115, Betorwot 
CRH 

KOA odpadkový objem 
110 1, FIOro„eh 

SrNrtlhičko 
FIOroMrvio 

10,·. 
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ztepterie cyklt'et- ínhttr- 11TSK-tasť 7: OWk Povahkil Systrice-hraric. .2SK 

Povahlé Byolric11-hranl<a !SK 

5g::110001eoo.s 

91e101111.s 

936104210.S 

Ko 

93e124120.S 
Steor11_St 

988151111.S 

122201101.s 

122201109.S 

102501102.S 

162501105.S 

171201101 

17120120\ .s 
171209002.S 

181101102.S 

9 16561111.S 

592170001800.S 

918101111.S 

936104210.S 

Ko 

936124120.S 

S!eora_St 

133211101.S 

133211109.S 

162501102.S 

162501105.S 

171201201.S 

t 7120Q002.S 

275313611.S 

275351217.S 

2753512 18.S 

936~1131 .S 

PF425 

998151111,$ 

f,""11·· 

5· 

Komunlkicl• 

Kcytz kárneníVa hN>ého drven6ho ver. 8.32 ff!m s rotpreitretlm a zrotnenlm hr. 150 

O.&al.!16 k~trukGic a P""~-bOr.-M 

Osadenie zit1on.o·dho •)ebo pt1Mr..ov6ho obtubnlka betón., do I02ka z bet. pros. tr. C 
,2115 s bočnou Opol"OU 
Obn.Jbriik parta")', !d.xv 1000x50x200 mm, prlrodný 

l.O!l<o pod obnbnity, kra)nlky ftlebo obruby z da1obnjcil kooet z betónu pro•Mho •· 
C 12115 
Osadeťué odp&dkcwého koh na polofenlm na pevný podklad 

Kôi ~adkovj objem 11 O 1, z: vymývaMho betálu, \lio:tka z pozirak~ho plechu, 
ocefový k,yt, priem.580 v.1020 mm 

Osadente parkovej lavičky polo1enfm na pevrry podklad 

Smart. laviBc.a Steora Slánd111rd, fOZl'T\l!,ľ 17AO»-it50v500 mm 

Pre•un hmMHSV 
Presun hmtt p(e obj.8152, 8153,8159.:;vishfii nosná konitr.z tehál,htémic,blotov výšky 
do 10m 

SO 02,9:I - La'li?.11.a 

Pr'ce a dodávky HSV 

·.z.mne pr,ca 
Odkopévka I prekopávka nezapa261\áv homine: 3, do 100 m3 

Odkopá'tky a PftkopMy nezapa:tené. Pripla.tok k eemm za lepi-vo&! horniny 3 

Vodorovné promiestnenle výkopku po ~ vnoN!lj oonto :r homi"ytr.1-4, do H>O m3 na 

vidialenosf do 3000 m 
Vodorovné pmmíeltraenie ~opku po spevnettej oest&z hominytr.1-4, do tOO m3, 
ptlpfatok: k cene za ~d, dallich a začat9Ctl 1 OOO m 
Uio:enle ~ do násypov s rozpcesiretim sypen.lny vo vratvéch a s tvubým 

urovnanlrn nezhlllrených 
Uloženie 8yparmy n.a skl$dky do 100 m3 

Popleitok 2a skiedovanie .- zem!Ni a )(amenhoo (17 05) ostatflé 

Uprava pláne v zá19zo,ch vtiomina 1-4 ao zhutnením 

Z...kt.danM> 

Zhotovenie mtvy l geatéxth na upravenom povrchu sklon do 1 ;5 .lfrkyod0do3m 

Geotexiflia poiypro;,)'léf'IOvfl netkaná 200 g/m2 

f<omunl"'eki 
K,ytz lcarneniv• ~ho drveneho vel. 8.:32 mm I rozpre$b'etlm a zhJlnenfm hr. 150 

mm 

ôsedeNe zéhonov&ho aiebo partového obrubnllta betál .. do totka z bet. pros:. tt. C 
l2/15 t boenou oporou 
Obt'ubn lk partcovj, br&xv 1 000x50x200 mm, prlrodnj 

LO!ko pod obt<bnlky, krajnlky alebo obruby z dw,bnjd, kociek % bet<inu prootého tr. 
C 12115 
Onden~ odp,ildkavého koie ne po«>.f:enfm na pevný podldQd 

KO& o~adkový' objem 11 O 1. z vymývaného betónu, vlofka z pozinkovant ho pleci,u, 

or:elavý kryl, pri6!11.580v.1020 mm 
Osadenie parkovej lavičky polo!enfm na peYny podldeuf 

Sm11rt lavička Steor11i Standard, toztn•r 1780x450x500 mm 

Prelt.ll hml:tprie OOJ.8152, 8153,8159,zvillé nosné konštr .z t.ehä,tv*nc,bk>kovvýlky 

do10rn 

SO Ol.,.2 - lnf.orm;,,čru'i tlitl>Yľ~ 

Pr.ic. 111 dod.6.Yky HGV 

Zemn6 pric1111 

IHibenle tachitt v nomne tr. 3 oúdfm/cil • ručným néradfm p!O<ho 'l)'kOf)II do • m2 

Prlplatok. za lepivosť pri hbenl &achiet ručným alebo pneumatickým ná'adím y 

homiMc:hlr. 3 

Vodoro~ pr.mia!l,tn&nie ~pku po a.pevnenej ceaw ~ tic,ľffli,y tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdaleoo&f do 3000 m 
Vodorori p!9mle&tnen• výkopku p0 &pevnenej oeste :z. hominytr.1-4. do 100 rn3, 
prlplátók k cena za ke!djch dalik:h a zaC:atjch 1 OOO m 

Uto.tenie aypaní'ly na 11dadlcy do 100 m3 

Pnplll1ok H ~ld111downi11 - zemN a ka~nŕ\<o (1705}ostatné 

Betón z~filc.l•do\l'j~h pitiek, proat~ tr. C 1e120 

Debnenie stien základových pllltiek, zhotovenie-tradičn! 

Debnenie otieo -•doY/"1 pllie~. -.,.n1e-fradie.>é 

OstalMlcomtnll«:lo•~ronlo 
Osadenie lnfotmaMého no6tča kotevn'j'ml ~tni dci pevn6ho podtoadu 

rntormamj' nolie PP,jed!'lo:91ranný, ploche 120<hl1800 mm z plechJ, dYojica nôh, 
11riet ka 
PJ'8aunhmMHSV 

Prewn hmot Prt' !· 153,8159,zvi8la nOuhé kMta·.z ten•,Nemic,blo\:ov yY'Sky 
QO ,om 
SO 02.11.1 A fn!mm:.l:ná tabuľa 

Pr6ai • dodivky HSV 

nie t•<::hiet" hornine tr. 3 sudrtných - Nmjm naadfm plodia výkopu do 4 m2 

-21/24-

3,05 

6,500 10,03 

ks 6,565 1,53 

m3 0,163 0,01 .. 1,000 32.46 

ks 1,000 1 027,53 

ks 1,000 126.33 

ks 1,000 4018.14 

3,227 2.58 

.,,3 1,675 12,68 

,n3 1,675 0,43 ~· 1,563 3.:25 

,.,3 10,041 0,32 

,n3 0,200 4,37 

„3 1,563 0,72 

2,8\ 3 0,01 

m2 6,700 0,64 

m2 6,700 1,15 

m2 6,834 0,48 

m2 6.700 3,05 

m 8,500 10,03 .. 8,585 1.53 

m3 0,213 0,01 

.. 1,000 32,.u! 

ks 1,000 1 027,53 

.. 1,000 126,33 

ks 1,000 4018,14 

4.118 2,58 

m3 0,288 20,06 

m3 0,288 4,01 

m3 0,288 3,25 

m3 2,016 0,32 

m3 0,288 0,72 

t 0,519 0,01 

m3 0,384 76,07 

m2 0,840 22,54 

m2 0,640 6,86 

ks 1,000 44,0ll 

ks 1,000 610,03 

0 ,927 2,5t 

m3 0,288 20.~ 

Prllohač .1 kZo02021,ô8J1l1/028 

CeNicekom. 

9 

5 279,72 

65,20 

10,04 

0,00 

32,46 

1 027,53 

126,33 

4018.14 

a,33 

8,33 

5 :!-81,79 

5 381,711 
3e,&9 

21,24 

0.72 

5,06 

3,50 

0,87 

1,13 

0,03 

4,29 

10,ff 

7,71 

3,28 

20+44 

20,44 

85.26 

13,14 

0.00 

32,48 

1 027,53 

126.33 

4018,14 

10,82 

10,62 

0,20,03 

Q,20,03 

8 74 

5,78 

1,15 

0,94 

0,65 

0.21 

0,01 

53,ao 
2Q.21 

18,93 

5,75 

610,93 

2,39 

920,03 

020,03 

8,74 

5.78 

10„ 

Obn.tbni·k betóno • 
5:l/20011 

O 8132,KSR, Lo 

Obrubrfk betónový! 
501'20011000 

Cl2/15,-ef 
CRH 

KO& odpad<avý objem 
110 l, Flon1$$MS 

Smart*avička. 
Florti.MNi,a, 

C 16/20, Belon*ef' 
CRH 

O•tmeriiePen 
Debneni& Peri 

s.cl .... 
DPH 
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·20,0 

20.0 
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ZJeptemt eyf(hi. ínfraltr. v TSK-člsf 7: úsek Považské BY31:rica.ffanica ŽSK 
Povabbli ~c:a-h'anlca ZSK 

162501102,S 

162501105.S 

171201201.S 

171209002.S 

275313611.S 

275351217.S 

27S351218.S 

936941131.S 

PP425 

8Q815111 'f.S 

122201101.S 

i2Z201109_S 

132201101.S 

13Z201109.S 

182501102.S 

162501105.S 

17;201101.S 

111201201-s 

171200002.S 

181101102.S 

274313811.S 

27'4351217.S 

274351218.S 

281971211.S 

6513110002000.S 

564750111.S 

564750211.S 

596911141.S 

592460010600.S 

918561111.S 

592170001800.S 

916101111.S 

Q36104210:S 

Ko 

936124120.S 

Lp 

936124220.S 

Sf 

936174310.$ 

Sb5 

95994111~ S 

996151111.S 

762061061.S 

762311103.S 

0(0000021500101 

Vodorovné pramíeslnenM) 'výkopku po .tpevneMj cesta :t. hotnln)I tr.1-4, do 100 m3, 
l)fíplatok k cene za kafdjcli ďálilch • začatych 1 OOO m 
Uk>Uflie ayplAny na aklédky do 100 m3 

Poplatok za s~dovanle - zemine a MmeniYo {17 05) ostatn6 

Z.kladenie 

Betón záktadoVych pitiek, prostý tr. C 1e120 

Oebnoni,o a1ien zl!tJ•doY'/cil plftiel<, -,hotovenie-tradiooe 
Oeboeoie ňen základo',l'fCh pätiek, od8trtrlenie..tradit.r4 

Ostatnt llonltruKie a ~tanie 
OsadenMI ln1ofmsč:léh6 nosiča kotevný-mi cklutkami do pevného podkladu 

lnforroačn9 nosič PP, Jednostranný, plocila 1200x1800 mm z ~. dvojica nltl, 
11:tetka 
Pľffl.Q') hm6t HSV 
PrHlll nma pre obj.&15Z, 1!11$3,&159,zvll14n06Jlé konn .z t.8~.MrlJic,bk,kav vý&ky 

do10m 
SO 03.11 A CyUi5-1N=k@ oópot!v~l.n 

f)f'ice a dod,vtc.y HSV 

Z.mn6 prácti 

Odkopévka a prekop$Vka nezapažené v honme 3, do 1 00 n,3 

OdkopWky a prekopávky nez.11pažená . .Príplatok k oe:nsn za le~vosf horniny 3 

vykop r)'l,y do tlflcy 600 mm v hom.3 do 100 m3 

Pflplatok k cene n lepivosť pri enl rýh tfrky do 600 mm zepatených i 
oezepatenýdi g Uf'l)Vf'llnlm dna Y hornine 3 
Vodorovné premíelt:nenle ~pku po spevnenej ceste z homlnytr.1-4, d,o 100 m3 na 
Yldiafenos( (S() 3000 m 
Vodorovné pn,mie•tnenie výmpk.ll po spevnenej oes.t.e z hominy tr.1-4, do 100 m3. 
prlplatok k cene ze ka1dych d'altich a začattc:h 1000 l'TI 

U1otenie sypani'ly ® né&ypov s rozprelb'eUm sypaníny -vo vrstvéeh a s tvubým 
urovnan(m nel:hu:nenýoh 
l.Aofenie aypaniny na skládky do 1 DO m3 

Popla~ za skiadov&l'Me - zemina a Mtnenfvo {17 05) ostatné 

Upraw pléne v ztirezoch vhomine t~.90 zhutnenim 

Z.kl.adanle 

Betón základových pi sov. pros.lý h'. C 16120 

Debnenie stien zéldadovjch pMov, zhotovenie--tradKlné 

Debnooie stien záWado'l'tch pásov, odsvthenie-ttadičné 

Zhotovenie vrstvy z geototllle na upravenom povrchu ~ do t 5,il<l<yod0do3m 

Geotextllia polyp,o?)'lénové notkanli 200 glm2 

Zvls16 a komplelnt kritrukcie 
Ml.l'IYo ~ov a etpov z betónových cfebnl&cieh tvé'nic rozrneuw 200x200 mm s 
betálcwoov/plrnuC 16120 

Vj>lut ov, pierov, stojok l'Yanatych z bet. ocele B500 {10505) 

Komunikk~ 
Kryt ~ bm&l1MI m.i>f:ho drventho ye,f _ &-32 mm • rozprestreUm a zhutnenrm hr. 150 

mm 
Podklad z kameni\'& hl'\A::ltho drven6ho ver. &,.32 mm I rozprea1retrm a zhutnením hr. 
150mm 
Kta<Mtnkt betóno~ mn-.ovej dlttžby k~kácil pre pel.ích hr. 60 mm pre petfch do 
50 m2 ao zrtadenfm 102:ka z kameriv11 hr. 40 mm 
Dfafba betálová, ,ozmer 2Q()](1D0x60 mm, prirodná 

Osadenie zinonoYé-tlO alfbo park0'-'6ho obrubn1kll beión„ do IOtka z bet. pros. tr. C 
12116 G bo!nou Of)Ol'OU 

ObrubnJk parkový, b.'hv 1000x5Dx200 mm, prlrodný 

L6tko pod obn.tlnlky\ krajnlky alebo Qbnby 2 diatobnjoh kociek z betónu prostého tr. 
C12115 
Osadenie odpadkového kola na pok>.fenlm na pevnj podk.lad 

KOi odpadkový objem 11 O I, z vym9VWho betOnu, vbfka z porinkovaného plechU, 
oceľový kryt, pr1em.580v.1020 mm 
C>Mdenie p•rkovej la'llčky poioi:enfm na pevrtj' podklad 

UIYM!ka parkové btz operacla, armovaná betónové konttrub:::ia, nosm\ čuť sec:h1da z 
pozinkovaMj ocekl, te<laicil: čast' z recyldovnbo plastu, rozm« 1~00Jt4SO mm 

O&ldenie parii::ové~o a.toia potomn,m na pevný podldad 

Stol partc:ový, armovanábetálové konštrukcia, stoklW doll<a z: re~l!llného plastu, 
rozmer 1600x750JSOO mm 
Osademt stojana r'la bicytde potofetdm na: ~ podl:lad 

stojan na bicytile, z ~anf:ho betá'lu, motno.r unmknutia bicykla, pre 5 bte.")'klov, 
rczmer 15Cl0,600x2SO mm 
CMl'J\kké kOMI , kotevným ,vomlkom tesnen6 chemtckou ampulkou do betť'.n.l, 2:6, 
kamefll, svywtarlm otvoru M10/30J130 mm 

Pruun hm6t HSV 
PrHIJfl htnOI pre cbj .81 52, 8153,8 J 59 ,zvisla nosné konltr .z tehál,tv*nlc,blo$!:ov výl:l<y 

do 10m 

Pr•c• a dodávky PSY 

Kontlnlkcle to11r$ka 
Zvtélb'ie Vikony na &tav'efWku. viaCS'lranné brCaenie reZiva 

MonW l<otev,,ýoh tekz, prflo~ok, pilllek, (at,adóel, • f)$ojenlm k '"""nej konillukcii 

pjtk.a pilient 110f110x200mm komplet BVIP 14-01/2CO M24 

• 22124· 

i.lJ 
& 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

m2 

m2 

ks 
ks 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

n,3 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m .. 
m3 

ks 

k• 

ks 

ks 

ks 
ks 

"' .. 
ks 

m2 

ks 

ks 

.. c.. ... 
<Ód""'1«M 

8· 

0,288 4,0t 

0,288 3,25 

2,016 0,32 

0,2B8 0,72 

0,518 o.o, 

0,304 76,07 

0,640 22,54 

0,640 6.85 

44,oe 
810,93 

0,927 2.~8 

13,770 12,68 

13,170 0,43 

3,960 6,54 

3,960 0,65 

2tl,540 3.2~ 

165.780 0,32 

1,000 4,37 

26,540 0,72 

47.772 0,01 

ti~.100 0,64 

4 ,752 76,07 

6,880 22,54 

5,880 6,85 

69,100 1,15 

70.462 0,46 

0,:160 150.82 

0,101 1 607,91 

46.400 3,05 

22,700 3,05 

22.700 11,46 

23,154 8,87 

45,500 10,03 

45,855 1.53 

1 ,138 0,01 

2,000 32.~ 

2,000 1 027,53 

6,000 27.84 

8 ,000 313,61 

3,000 30,16 

3,000 477,98 

3,000 27,8'-

3,000 367.SJ 

24,000 10,44 

51,015 2,58 

70,447 6,50 

6,000 2,23 

6.000 16,24 
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Cena ·aalkom· 
g 

0,94 

0,65 

0,21 

0,01 

53,89 

29,21 

18,93 

5,75 

S55t01 

44.08 

810,93 

2,38 

2,39 

15 StOO,;?O 

9 780,97 

422,18 

174,60 

5,92 

25.00 
2,57 

80,26 

59,45 

4,37 

1;,11 

0,46 

44,22 

978,911 

:161,46 

155,08 

47,13 

79,47 

33,83 

218,70 

54,30 

152.40 

87'1;28 

141,52 

69,24 

260,14 

205.38 

456.37 

70,31 

0,01 

64,96 

2 055,06 

167,0>4 

1 881,66 

90,48 

1 433,94 

63,52 

1102.59 

250,56 

131,112 

131,62 

fii t19,2J 

3 080 80 

457,91 

13,38 

97,44 

• . lderdlflk6clt v/rol*• 

C16l20,Be1onär• 
CRI< 

DeboenlePeri 

Debnenie Perí 

Ra 

SO 8132.KSR, \.om 
BaranoW 

SD 8132,KSR, Lom 
Ber11novéo 

Dlažba beCOnolo'! 
200/100/6( 

Obrub11lk belónoV'i 
50J200/1000 

C 12/15. Bet...--
CRH 

KCJš odpaókOv/ objem 
110 ~ FlorHervb 

Lavička pmova be, 
operadla, Fiera~ 

$161 perkový, Floraservls 

Stoja-, NI bicykle. 
Florese,M!! 

Chem~ kotva, Der 
8ravet1 

F'61M p~iem 
110J110JC2D0mm 

Sad>iJe · 
OPI'! 

1~· 
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; zi,epiiffle cyl(Mt. infrPtr. v TSK-čaliť 7: (Bek Povatskd BystriOB--hranlca ŽSK 

Povobk• By,lrica-lnnica ZSK 

762712130$ 

605120003000.S 

764171231.S 

764171263.S 

764171301.S 

764362425.S 

784359411.S 

764454453.S 

993764201.S 

783726000 

783726200 

783782404 

130001101.S 

131201101.S 

131201109.S 

132201101.S 

132201109.S 

162301111.S 

171201101.S 

174101001_$ 

176101101.S 

583310003200.S 

181201102.S 

631315711 .S 

631351101.S 

631361102.$ 

631362„2.S 

631571003.S 

803363001.S 

20502100A 

20501440 

899101111.S 

6000150 

210010622.S 

345710014710.S 

345750057730.S 

210672109.X 

21006042Q.X 

220261681 ,S 

460490012.S 

28~230008000 S 

MV 

PM 
PFV 

HZS000114.S 

Popi&: 

5· 

MonW debnenie jednodudJých striech z dOs~k r,a zm: 

Doolcy a fOMle to a:Mrefw neopracovanf omietané akosťt hr. 24-..32 mm, 1. 60~160 mm 

MonW priestorových viazanjdl konitrukcil z reziv.a Raneného priet'ezovej ~oohy 224 
288 crn2 
Hranoly zo emreku neop.-.covent hrantM ako&f 1 . 4000-6500 mm x hr. 160 mm, J. 
160.220mm 

Konlttukele ldampiarsb 

a..temé Hla polÍll~ fo~ný. r.A. do 370 mm, sklcn shchy do 30' 
Odkvapo,... len;,ovanie pozink farebný, r.l. do 250 rnm, sklon strechy do 30" 

~ina falcowná pozinkfarebný, sklon slrechydo 30• 

raby z pozň:ovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, wiune hékov, óiel, rohov• 
diotácil podookva,ov6 polkruhové r.l 280 mm 

Kotlík kónický z pczinkovart6ho farben6-ho PZf plechu, pre rúry$ priemerom do 100 
mm 
ZwdoW Nryz p0Zinkovaného farbeného PZf plech4J hr. 0,6 mm, vritaoo lemov so 
ULJIJ1en!m, rnanzitt, ko41ef\, vpUSlO"I YOOf a. prechodov'i,ch kusov, kruhovt, s prteme,om 

100mm 

Pre,a,;,n hmet pre bnibukcie ktamplarske v objektoch ~ do 6 m 

Nl!tofy 

Nétef)t tesnkych konitrukcil syntetické lazurovac:lm laliom nepustením 

NMety tH*skych konttrukQI to't'llňcU ťlil viduchu sdmuoe 1azl.rovacrm lakom 2x 
lakovanim 

N#.ery tesäskych konltrukcil, povrchová impregnácia proti dre~kaiznému hmyzu, 

hub4m a plesniam. jednoné.sobľ'IÁ. 
SO 04."1 .. Pro~léu:l~a Ensiitw:,t;i-! 

Prtce a. dodavky H4'V 

z.mnt prie. 
Prlpfatok k cenám 2"111 sťaženie vykopu v bflzkosti podlemnjch vedenl - pre wet1cy 

ltiedy 

Výkop nezapa!enej jamy v ho~ 3, do 100 m3 

H nie neiapažeaých jém I zl!rezcw. Prlplatok za iep-iYost' horniny 3 

Výkop~ do lír'cy 800 mm v hom.3 do r 00 m3 

Príplatok k...,. Zo lepóvoaľpri "'11 rih tirky do 600 rnm :z:apatených i 
MZ&p,afefflch • urovnsnlm dna v hol"fflN 3 
Vodorovné pllllmieslnenie výli.opku po nespevnenej ceste z homihy tt.1-4, do 1 00 m3 
na vzdlatenoaf neiC: 50 do 500 m 
Uloteme aypanny do· nasypov e roz.pn:::Retfm l>)1JBnl",. w v,istv-..1, 1111 twubfn~ 
urovnardrn 1"19mutnených 
Zélyp sypaninou so zhu1nenlm jl1m, ia.dliet. f'itl. zá"erov ltH!ho okoio objektov do 100 
m3 
Obsyp podlemnifhO vedel'.a •waninou z vhodných hcmfn 1 až 4 bez prehodenla 
,;ypaniny 

trtopir:sok frakcia 0-32 mm 

Upr111w. pline v ná$.ypceh v hDmina 1-4 XI ~nenfm 

Yoclorovn6 konltrvke;., 

LM:ko pod pl)dz:tmnt vedenie, v otvorenom llykope z kameniva drobného fa.!eného O· 

4mm 
Upravy powchov podlahy osadenie 

Meuinina z belônu prostého (m3)1r. C 25/30 hr.ned 120 do 240 mm 

Cebnenle stien, rýb a otYOrov v podl&héch zhotownie 

Debnenie stien, rýh a otwrov v podlfthéch od:1!11nínenie 

yt&tu2 mazanln z betónov (z kameniva) a z fahk'ich betónov zo sieti KARI, priemer 
dra.J 8/8 mm, veltoaf ok11150x150 mm 

Né&yp zo 41rkop,eaku 0-32 (pre spevnente podkladu) 

0..d.,-,i• prefabrň:cwanej lachly hranatej, pôdorysrwj plochy do 4,2 m2, hlbky do 2,0 
m 

-·-· ilcl!la 2050x2100 

Kom!nik fiOOxfiOOJ\400 

Osadenie poklopu lietinov'ho a oceľového vrlltane ranu hmotn. do 50 kg 

Pokfop oeerovt r. rámom 600:ll'600 

Cttlnitka kan.il zelnf'fi z PVC, 120.100 mm, <lotenývolne 

Spojka z PVC pre zemn9 Unäl na mechanickú ochraMJ ln~erskych 8'9ti v zemi, bv)d 

""120x80x.100 mm 

Kantl zemn)Í" z. PVC, rozmer 120x100 mm 

Polo!enie k.abla do c:tY'á'jčky v kttllovej ryhe, ulof:eného v octnnnej rú"k.e z HOPE 

VyzcMllnulle kdJio z IQ!blowj ryhy ulo2oného v ochrannej rút<e z HDPE 

VyznaC-enie trasy ... ctenia podta pCffttJ 

Rozviiulíe a ulole:'ie ~j fólie z PE do ryhy, ifrka do 33 cm 

VyWtillná fóla PE, 1. 300, farba červené 

Murlirake výpomoci 

PodndnymaNltlél 

Podiel pricln.d:onjch vjkonov 

ConnA< polollel< HZS 
Stavebl10 "'ontáfmt prace najnéročnej!Je na odbomost'- skúlky a revfvt {Tr. 4) v 

roz.sehu viac ak.o 6 hod In 

lnvfltitn. nóklody neobslahmltó v cankh 
Gaodatlck, price 

MJ - C.no. - "°"'· ·~ 7:.· 8 

m2 23,712 4,43 

m3 0,626 609,07 

m 71,170 12,47 

m3 2,002 566,4fl 

m 14,320 14,94 

m -4,560 10,25 

m2 23,950 73,37 

m 4,560 30,13 

k• \,OOO 7,80 

m 3,000 28,59 

% 0,000 2,58 

m2 70,447 1,89 

m2 70,447 3,43 

m2 110,965 3,74 

m3 48,000 3.~ 

m3 15,582 7,71 

m3 15,582 0,58 

m3 48,000 7,77 

m3 48,000 0,58 

m3 15,749 7,77 

m3 15,749 3,71 

m3 46,607 2,44 

m3 4,000 2,44 

7,200 9,51 

m2 80,000 2,32 

m3 4,000 1.28 

m3 0,776 81,21 

m2 1,365 17,17 

m2 1,365 17,17 

m2 5,175 M3 

m3 0,588 8,12 

.. 1,000 58.01 

... 1,000 986,11 

... 1,000 139,22 

k> 1,000 32,48 

... 1,000 133,41 

m Je.OOO 4,06 

k> 18,000 4,87 

m 37,800 9,3.r 

m 40,000 0,93 

m 40,000 0,93 

m 60,000 0,51 

m 36,000 0,23 

"' 37,100 0.01 

% 0,000 0,01 

% 0,000 o.o, 
% 0,000. 0,01 

hod 20,000 16,24 

Prfloha č .1 kZoD 2021/EB/011028 

Cena celkom 

;· 

7&11,79 

133,14 

241,fi3 

415,01 

4 029.4~ 
3 797,48 

1 253,8'1 

1137,04 

121,07 

9,04 

372,96 

27,64 

122,37 

li8,43 

111 ,28 

S,76 

68,47 

185,60 

5,12 

5,12 

14518 

63,02 

23,44 

23,44 

31.21 

4,77 

1 349,23 

.158.01 

986,11 

139,22 

32,~ 

133.41 

71&00 

146.16 

67,66 

353,05 

37,20 

37,20 

46.40 

8,28 

2,65 

o.oo 
0,00 

0,00 

324,10 

324.80 

232,00 
232,00 

LAZUROL Cla .. ~ $ 
1023 

LAZUROL Clasaic: S 
102 

o,mo lmpregMeie 
drewWR 

O 0.32, KSR, LDm 
Serano\e 

DOU,KSR,L<> 
Barano\lá 

C 25/30, Betonáel 
CRH 

Qtb,..r\Íft Pen 

Debneni&Peri 

Be10ntnka ocer ~OOE 
RIIWf 

ŠD 0-32, KSR, Lom 
SaranoW 

ArmaK"ma taehta 
2050)(210' 

K.ominik 60<hf!OOx4Q1 

Poklop ooerovj 
60°"600 

Spojka z PVC 

Kanál amný z PVC 

V~laaPE,i. 
300 

s-
DPH 

10· 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

.20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20.0 

20,0 

20,0 

20,0 

20.0 



ný výkaz výmer. (Technická a cenová špecifikácia} 
·· Zleplenie cyklat. lnfraitr. v TSKMčasľ 7: ťBek Považské Bystrica-hrank:a Z.SK 

Povabké By$trica-hnoolca ŽSK 

Prlloha č .1 k ZoO 20211EBro1/028 

M.i -~li:<ittť 
6 7 10··· 

m 20,0 

SO 04.2 • P"'°J.:ládk3 $lova~ TG-lfic.-:1rn 6631 ,0fl 

Pr.fice a dot:Mivky HSV sa,ia,oe 

Zamn6pr6c. 4 330,80 

130001101.S Prlplatok k centfn za st'a!enie výkopu v blízkosti podzemných vedenl • pre vtetky m3 72,000 1,10 79,20 20,0 

triedy 
13220\101.S Vj~op ryhy do llrky 600 mm v hom.3 do 100 m3 ms 72,000 44,08 3 173.76 20,0 

132201109.S Príplatok k cene u lepivosť pri f rýh tlrky do 600 mm Upúený<:h i m3 72,000 1,04 74,88 20,0 

nezapatených & urovnanfm dna v homine 3 

162301111.S Vodoro\il'lé prem'l8stnlinie výkop ku po nee.pevnensj C&Sle z hornlny tr. 1-.4, do 100 rn3 m3 12,000 5,68 68,16 20.0 

n11 ~nad SO do 500111 
171201101,S Ulo!ente t)'paniny do táypov , rozpreatretlm sypanln)' ve ~h a s hrubým m3 12.000 1,60 21,60 20,0 

uroYl'llnlm !'M.'Z'.hUl:nenych 

174101001.S ZAsyp sypaninou ao zhutnenlm jl!rn. lachiet, fih, zá"ezov alebo okolo objektov do 100 m3 60,000 4,93 295,80 20.0 

m3 

175101101.S Obsyp podlem~ho vt~a. ~anlnou z vhodných homln 1 at 4 bei prehodenia m3 6,000 17,40 104,40 20,0 

s)'1)41Nn 
56331J003200.S tr1copiesok frokcia 0-32 mm 10,800 18,50 1W.60 00-32, KSR, 20.0 

181201102.S Uprtva p!án& vnásypoc:ti..., homine 1-4 $0 Vtutnenlm m2 120,000 2,61 313,20 20,0 

Vodorovné konlttufleie 118,32 

LO!ko pod podzemntvedenie, v otvac'«'IOm vjkope z karntrlv1 drobného ťaleMha O- m3 6,000 19,72 118,32 20,0 

4mm 

Elol,tn,mantáf.e 1440,0fJ 

210010022.s ctva,,ička kam!I zemrri z PVC, 120x100 mm, uložený 1,101'ne m 80,000 2,61 156,60 20,0 

34571001471 o.s Spojka z PVC pre zemný kanä r.a mechaníckOodYanu in21FW~ sieU v zemi, lXV'ld .. 30,000 0,6t 24,30 SpOjlul :PVC 20,0 

120x80x100mm 

345750057730.S Kani.1 zemný z PVC. rozmer 120,c100 mm m 63.000 12,82 807,66 K.In&! zemný z PVC 20,0 

210872109.X Pota&nle källa do clTá'lič:ky v kiJblawj ryhe, uložeMho v oetnonei ruke t HDPE m 60,000 2.49 149,40 20,0 

210969420.X Vyi:dvihttutie kabla .z. kéblo~j l)tly a..blelleho v ochrannej n:rke z HDPE m 60,000 2.54 170,40 20,0 

220281661.S Vyznaeenie !ra.y "'dehla podla ~ m 120,000 0,99 11e.B0 20,0 

460400012.S RoZW'!Ulie a IJoienle ~a1:nej #ólte z PE do ryhy. trrka do 33 cm m 60,000 0,17 10,20 20,0 

283230006000.S w,tra.f:né fóla PE, t. )00, farba ?Jervená m 63,000 0,20 12.60 \lý"'8tnófťla PE, i. 20,0 
30 

MV MufiJw:e \')'pomoci % 0,000 0,01 0,00 20,0 

PM Podlldnýmaton# % 0,000 0,01 0,00 20,0 

PPV Podiel prictruženj'ch výkonov % 0,000 0,01 0,00 20,0 

OstatM 592.80 

Cennfk pok,.tiek HZ.S 592,80 

~ mont:Afne p-áce najtéocfoejtie na oclbomol1' -1kúlky e. revlzie (T,. 4) v l10<I 20,000 29,64 592,80 20,0 

roz&ahu viac eko 8 hodln 

lh•HtitM náklady llOObsíat,nul,í v cenicll 139,20 

O.odetlc" prke 139,lO 

Geodetiekt préce - "')'ko~aM) pred vjsti:IWOú, vytýčenie ín2'1~kyd1 shrtl v trase 60,000 2,32 130,20 20.0 

stawbrlého objektu 

~cmi ..... RN QPH 1.1ru1.~ ! 
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STRABAG . 

Prf!oha č. 3 k ZoD 2021/EB/01/028 

, . , 
NA VRHOV ANY TECHNOLOGICKY 

POSTUP VÝSTAVBY DIELA 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 7: 
v 

úsek Považská Bystrica - hranica ZSK 

Identifikačné údaie objektu 
Kraj: Trenčiansky 
Okres: Považská Bystrica 
Obec: Považská Bystrica, Plevník-Drieňové 

STRABAG s.r.o, SK- 825 18 Bratislava, Mlynské Nivy 61/A · 
Spoločnosť je zapísaná v Obc~oonom registri Okresného súdu Bratislava L. oddiel Sro. vlotka 99118 

1to: 17317262, 1C DPH: SK2020316298, Uni Credit Bank Czech republic and Slovakla, a.s. č.ú. 1423110003/1111 
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tastrálne územie: Považská Bystrica, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažfo;:'. , 
levník-Drienové 
tavba ·e členená na stavebné ob"ek 

lavné stavebné objekty a cyklotrasa: 
O O 1.1 - cyklotrasa 

SO O l .2A- cyklotrasa 
. SO 01.2B- cyklotrasa 
· SO 01 .3- cyklotrasa 
SO 01.4- lávka 
SO 01.5- cyklotrasa 
SO 01.6 - cyklotrasa 
SO 01.7- cyklotrasa 
SO 01.8 - cyklotrasa 
SO 01.9- cyklotrasa 
SO Ol .9A- cyklotrasa 
SO O 1.1 O- podchod 
SO 01.11- cyklotrasa 
Drobná architektúra: 
SO 02.6.1 - lavička 

SO 02.6.2 - informačná tabuľa 
SO 02.6.3 - sčítač dopravy. 
SO 02.6.4 - lavička 
SO 02.7.1 - lavička 
SO 02.9.1 - lavička 

SO 02.9.2- informačná tabuľa 
SO 02.11.1 - informačná tabuľa 
Odpočívadlá 

SO 03 .11 - cyklistické odpočívadlo 
Prekládky 
SO 04.1 - Prekládka Energotel 
SO 04.2 - Prekládka Slovak Telecom 

Stavba je rozdelená na tri kategórie stavebných objektov, a to cyklotrasa, drobná architektúra 
(lavičky, informačné tabule a sčítač dopravy) a cyklistické odpočívadlo. Trasovanie cyklotrasy 
zohľadňuje existujúci stav pozemkov, po ktorých je cyklotrasa vedená (asfaltová, nespevnená 
komunikácia a pod.). 

Celková dÍžka cyklotrasy je 10.322,23 m + 71,67m (objekt S0.09.A). 

SO 01 Cyklotrasa 

Zemné práce 
V rámci zemných prác budú realizované výkopy a zhutnené násypy zo stabilizovanej zeminy v 
miestach navrhovaných komunikácií a chodníkov. 

STRABAG s.r.o. SK- 825 18 Bratislava, Mlynské Nivy 61/A. 
Spoločnosť je zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisl11va 1., oddiel Sro. vlotka 991/B 

IÓO: 17317282, IÓ DPH: SK2020316298, Uni Credit Bank Czech repubNc and Slovakla, a.s. č.ú. 1423110003/111 1 
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STRABAG 

dných násypov, resp. prísypov sa použije vhodná zemina v zmysle STN 733050, 
ou pre~ytočnou zeminou získanou z územia neuvažujeme. Základnou normou pre 

anie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. 
ebnej pláni v podloží je požadované Edef,2 min== 45MPa a na pláni nestmelenej 
ovej vrstve zo štrkodrvy Edef,2 min= 75MPa pri Edef,2 / Edefl < 2,0, pri použití 

ých zemín, resp.< 2,5, pri použití hrubozrnných zemín. 
vozovkou komunikácie a spevnených plôch bude upravená v zmysle požiadaviek 

ých v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií -základné ustanovenia pre 
•• vanie. 
é práce budú vykonávané vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej 
' y sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou 
·ac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí 
ca investora spôsob úpravy prevlhčenej zeminy . 

. pod vozovkou komunikácie a spevnených plôch bude upravená v zmysle požiadaviek 
ených v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií - základné ustanovenia pre 
hovanie. 

_ornej 0,5m vrstve násypu a zárezu budú použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 
sifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1650 
m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a 
údržné zeminy je stanovená v STN 73 6133. Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5) . 

. končená pláň musí byť zhotoviteľom chránená - nesmú byť na nej skládky materiálov ani 
·· kovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 
prípade, že sa v podloží nachádzajú zeminy, ktoré nie sú vhodné pre podklad pod vozovku 
redovšetkým plastické íly a hlbšie spraše )ľ pre zabezpečenie únosnosti podložia je potrebné 
·· konať úpravu podložia. Rozsah a spôsob výmeny bude riešený podľa pokynov geotechnika. O 
tnosti výmeny je nutné informovať investora. 

ýkopy v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred 
čatím výstavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inž. siete prislušnými správcami. Okrem 

\ 'čenia sietí správcami je nutné overiť polohu a hÍbku sietí overovacími ručne kopanými 
.sondami. 
{Svahy sú navrhnuté v sklone 1 :2 a budú ohumusované (hr. 150 mm) a zatrávnené. 

·. Odvodnenie cyklotrasy 
Povrchové vody z cyklotrasy budú odvádzané priečnym a pozdÍžnym sklonom na terén. V mieste, 
kde je cyklotrasa vedená v pate násypu je osadená betónová žl'abovka plytká s uličnými vpustami. 
Uličné vpusty budú z.aústené do vsakovacích blokov. 
Cestná pláň (v novobudovaných úsekoch) bude odvodnená jej priečnym sklonom min. 3 % do 
navrhnutých trativodov, ktoré sú zaústené do vsakov. HÍbka trativodu je 0,40 m, resp. min 0,25 m. 
Pre pozdÍžny trativod sa použijú perforované drenážne rúry z plastických hmôt DN 160 (STN 13 
8740), rúry sa uložia na pieskové lôžko hr. min. 70 mm, obsyp sa zhotoví zo štrkopiesku frakcie 4 -
12 mm a obalia sa geotextíliou. . 
Pre zlepšenie odvodnenia zemnej pláne ako aj pre zvýšenie ochrany pred premŕzaním sa použije 
drenážny geokompozit. 

Konštrukcia vozovky 
Navrhovaný povrch cyklotrasy vedenej po účelových komunikáciách musí odolávať zaťaženiu od 
ťažkých mechanizmov. 
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te 
prác sa vytýčia existujúcich podzemných vedení v mieste križovania a súbehu s 

plochou, aby sa predišlo ich prípadnému porušeniu pri výkope. 

hrany zábradlového držadla sa na mostných objektoch určí podľa STN 73 6201. 
navrhovanú výšku 1,4m. (resp. 1, 1 m na konštrukciu podchodu SO O 1.1 O). 
vymedzuje voľnú šírku cestnej komunikácie a nahradzuje smerové stÍpiky, musia sa na 

'pevniť odrazky. Vtedy zábradlie spolu so zvodidlami a smerovými stÍpikmi tvorí 
otný vodiaci systém na cestnej komunikácii. Ak sa križujú dve cestné komunikácie, 
'čná trať s cestou, zábradlie na mostoch musí byť plné a dostatočne vysoké, aby z mosta 

edmety na komunikáciu pod ním. 

nia bezbariérového užívania stavby 
6zdiely na komunikáciách pre chodcov musí mať obrubník s v)'.·škou nášľapu maximálne 
\dväzujúce šikmé plochy pre chodcov môžu mať pozdÍžny sklon maximálne v pomere 1 :8 
\priečny sklon maximálne v pomere 1 :50 (2,0%). 
· teriály pre hmatové úpravy - betónová dlažba zámková pre nevidiacich. Pešie prístupové 
. splňovať podmienky pre používanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

é značenie trvalé 
· a vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, dopravného zariadenia 

jšieho okraja spevnenej časti krajnice, prípadne od vozovky ( u miestnych komunikácií od 
· · ) je 0,50m, najväčšia vzdialenosť je 2,00m. 

umiestnenie - spodný okraj umiestnených dopravných značiek (vrátane dodatkových 
.) je v obci vo výške minimálne 2,00m nad úrovňou vozovky. 
om stÍpiku alebo nosnej konštrukcii nebudú umiestnené viac ako dve dopravné značky. Do 

•... čtu sa nezapočítavajú dodatkové tabuľky. 
álna vzdialenosť zvislého dopravného značenia v obci je 20m, výnimočne 1 Om. 

· .... ·. é značenie zvislé je v základnom rozmere, reflexnej úprave s prelisom na pozinkovaných 
•<ch. 

ilžití zvislých dopravných značiek bude potrebné dodržať nasledovné základné požiadavky: 
mať príslušný certifikát zhody stavebných výrobkov -patria v zmysle vyhl. 158/2004 Z.z. do 

lhy stavebných výrobkov č. 0514, ich vyobrazenie musí byť vyhotovené v zmysle vyhl. č. 
,20 Z.z., rozmery musia zodpovedať STN 01 8020 a STN 01 8020/22, polomer zaoblenia 
<ej (čelnej strany musí byť väčší ako lOmm- STN EN 12 899-1, materiál konštrukcií a 
· ovacích prvkov a nosičov musí zodpovedať STN EN 12 899-1 a STN EN ISO 12 944-5. 
rovné dopravné značenie sa prevedie na očistený a suchý povrch nástrekom bielou farbou pre 

rovné dopravné značenie (ZEBAKRYL, SYNOLAK) s prísadou BALOTINY. 
·. ek sa aplikuje na pripravenú vozovku pri teplote od 5°C do 30°C. Doba sclumtia je cca 20 

,út pri teplote 20°C a preto minimálne počas tejto doby je potrebné nastriekanú plochu ochrániť 
> prejazdom vozidlami. Minimálna dávka farby je 0,65kg/m2 a balotiny 0,23kg/m2. 

pravné značenie dočasné 
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ánia potrebnej organizácie dopravy, ktorou sa zabezpečí ochrana účastníkov 
v oblasti pracoviska sa vyznačí pracovisko prenosným dopravným značením. 

:značky používané na zabezpečovanie pracovísk budú vyhotovené v reflexnej 
· m rozmere a na červeno bielych nosičoch. Vodorovné dopravné značenie bude 
olepiacou značkovacou fóliou alebo značkovacou farbou. 

použité na vyznačenie pracoviska na komunikácií budú na zadnej strane trvalo 
· ovnými údajmi: 
ríslušnej normy, názvom výrobku a príslušnými požiadavkami klasifikácie výrobku 

slednými dvoma číslami roku výroby, menom, ochrannou známkou alebo iným 
identifikácie výrobcu alebo zhotoviteľa ak nie sú jedna osoba 
' sa na upevnenie podperných stÍpikov prenosných ZDZ a DZ používa podstavec 

.. ý na komunikácii-bude zvolený tak, aby bola zabezpečená požadovaná stabilita 

. Z alebo DZ . 

. ··. repojenie mosta a existujúcej komunikácie pod mostom (km 2, 23047 - 2,33364). 
zpečuje bezkolízne vedenie chodníka iba pre cyklistov ponad inundačné územie rieky 
iestnenie je limitované stípom VN, ktorý bráni umiestneniu lávky pozdÍž existujúcej 

·· ie. Preto je lávka situovaná bližšie k brehu váhu a okraj lávky je cca 2,0 od stÍpa . 
. prepojiť komunikáciu v inudačnom území s existujúcim chodníkom (viď SO 01.3) na 
· objekte ev .č.517-001 v k.ú Považská Bystrica. 

nštrukcie 
... · vba: Nosnú konštrukciu tvorí oceľová priehradová konštrukcia s ortotropnou mostovkou. 
kého hľadiska ide 5 - pol'ovú mostnú konštrukciu s rozpätím 16,0+ 3x22,0+ 18,0m. Prvky 

.... · onštrukcie sú z jäklových profilov okrem horného priečnika, ktorý je tvorený otvoreným 
l.n. Nad podperami je ľavý aj pravý priehradový pás stužený dolným priečnikom a priečnymi 
lilami. Mostovka je ortotropná tvorená ortotropnými oceľovými panelmi dÍžky 2,0m. Lávka 
o celej svojej dÍžke vybavená oceľovým zábradlím. 
'stavba: Spodnú stavbu budú tvoriť železobetónové podpery založené na veľkopriemerových 
h okrem podpery 1, ktorá bude založená plošne. Opora bude masívna železobetónová 
ná na veľkopriemerových pilótach. 

·· 1.1 O - Podchod 

.chod zabezpečuje bezkolízne vedenie cyklotrasy popod cestu II / 507. \fčelomje prepojiť 
~oúrovňové križovanie cyklotrasy so štátnou cestnou komunikáciou v k.ú Plevník Drienové. 

(} 

.· arakteristika mosta 
~stný objekt je navrhnutý jednopoľový, rámový, šikmý. Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá 
' prefabrikovaný otvorený železobetónový prefabrikovaný rám so systémovými šikmými 

·. novými uholníkovými krídlami. Rámová časť mosta pozostáva z dvojice stojok a z vrchného 
. elca Celková dÍžka mosta je 30,99m (v osi cesty druhej triedy Il/507), šírka nosnej konštrukcie je 

. . $,OOm (v osi). Prevádzaná cyklocestaje kategórie R 22,5/ 100 (80) popod cestu druhej triedy 
'fII/507). Založenie mosta bude plošne na vystuženom podkladnom betóne hr. 200mm. 
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štrukcie 
·~ mosta je navrhnutá ako otvorený prefabrikovaný železobetónový rám. Rámový 
'z bočných dielcov a vrchného dielca. Horizontálny styk medzi bočnými a 
· i je riešený ako kÍbový a je tvorený pozdÍžnym polovalcovým kÍbom ( súčasť 

iÝsadeným do pozdÍžnej jamky (súčasť bočných dielcov). KÍbový spoj nebude 
,. bočných dielcom bude zabudovaná štartovacia betonárska výstuž, ktorá bude . 
itckej päty zabezpečujúcej zmonolitnenie objektu. Na vrchných dielcoch bude 
o betónu. 

tmia, svetlá dÍžka mostného otvoru, je šikmo 3,873m (kolmo 4,0m), dÍžka nosnej 
šikmo 5,20m (kolmo 4,7m), výška nosnej konštrukcie je 3,90m. Šírka jednotlivých 

(výrobný rozmer) je uvažovaná 2,490m, šírka škár medzi prefabrikátmi je 10mm. 
· ' ové) vrchné dielce (polorámy) budú opatrené prefabrikovanými rímsami v súlade s 
ou PD. Prefabrikované rímsy budú kotvené do vrchných diele.ov nosnej konštrukcie. 

· .. nosnej konštrukcie mostaje 25,0m. 
kcia mosta bude ukončená systémovými prefabrikovanými uholníkovými 

bvými krídlami premennej výšky, krídla budú zmonolitnené rovnakým spôsobom ako 
štrukcia mosta. 

cia mosta je navrhnutá z betónu triedy C50/60-XC4,XD3,XF4,XA2 vystužená bude 
u výstužou z ocele triedy B500B. 

y tvar jednotlivých častí rámovej nosnej konštrukcie a stenových uholníkových krídel sa 
.... ·· základe podrobného statického výpočtu. 

'dnej stavby 
é prefabrikáty tvoriace spodnú stavbu (bočný dielec) mosta a mostné krídla sa budú 

podkladný betón hrúbky 0,20m vystužený pri oboch povrchoch zváranou sieťou 
s okami 2001200mm. Rub prefabrikátov je chránený plošnou drenážou v zmysle TP 113 

ové oblasti cestných a diaľničných mostov. 

.dové oblasti a odvodnenie rubu NK: 
• m rámovej nosnej konštrukcie sa zriadi prechodová oblasť s prechodovou doskou podľa VL 
l.01 a STN 73 6244. V miestach kde nie sú prechodové dosky sa zriadi prechodová oblasť 
VL4- 201.02. 

;, om opory bude v šírke min. 0,6m zrealizovaný ochranný obsyp z nenamŕzavej 
/ y(štrkopiesok). Priamo pod prechodovou doskou bude prechodový klin tiež z nenamŕzavej 
· y hrúbky 0,15m pod podkladným betónom prechodovej dosky. Zásypy budú hutnené po 

;'ách max. hrúbky 300mm na Id=0,85, a to materiálom vhodným do násypov. Pre hutnenie v 
· osti opory je možné použiť len malú mechanizáciu. 

··odnenie rubu je riešené drenážnymi rúrkami e 160mm vyspádovanými vždy smerom ku kraju. 
nážna rúrka bude vyvedená do voľného terénu. Drenážne potrubia za rubom budú položené na 
kladnom betóne premennej hrúbky, ktorého spádovanie bude min. 3% k miestu vyústenia . 

..... ·.. adanie mosta . 
~oženie mostného objektu je navrhnuté ako plošné. Na pripravenom podklade bude vyhotovený 
dkladný betón tr. C20/25 hrúbky 200mm vystužený pri oboch povrchoch zváranou .sieťou 

. , 818mm s okami 2001200mm. Základy samotného mosta budú tvorené spodnou časťou stojkových 
j>refabrikovaných dielcov, ktoré budú zmonolitnené železobetónovou doskou spojitou po celej dÍžke 
)nosta. Súčasťou prefabrikátov bude čakacia výstuž pre zmonolitnenie konštrukcie. Do podkladnej 
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. betónované šmykové tŕne O 16mm, á200mm, zabezpečujúce spriahnutie s 
doskou. Roznášacia doska bude tvorená betónom tr. C30/37-XC2, XF2, XA2, 

tonárskou výstužou tr. B500B. 
·· to, že povrch podkladného betónu bude slúžiť na ukladanie prefabrikátov, je potrebné 
'cii dodržať rovínatosť predpísanú výrobcom prefabrikátov. 
teľné ostré hrany budú mať skosené hrany (vložením trojuholníkovej latky do debnenia) . 
. ostného objektu bude v otvorenom výkope. Sklony svahov budú 1: 1. Povrch svahov nie 

úak chrániť. 

'mu 
brikátov budú izolované asfaltovými izolačnými pásmi. Na moste je navrhnutá 
izolácia z natavovaných izolačných pásov hrúbky 5 nim. Celoplošná izolácia bude 

vrstvou gcotextílie 600g/m2. Na spádovom betóne bude druhá vrstva izolácie z 
ých izolačných pásov hrúbky 5mm. Izolácia pod zásypom bude zatiahnutá na zvislú 
snej konštrukcie. Obdobne ako rám bude zaizolovaný aj rub krídel NK, tzn. AIP. Všetky 
ypané časti konštrukcie mosta sa opatria izolačnými nátermi 1 x penetračným náterom + 

tovým náterom (za studena) proti zemnej vlhkosti. Hranica náterov je vedená cca 0,15 m 
chom terénu. Rub prefabrikátov je chránený plošnou drenážou v zmysle TPI 13 

.. ové oblasti cestných a diaľničných mostov. 

ná architektúra - SO 02 

•· 'šenie komfortu cyklistov na jednotlivých úsekoch navrhovanej cyklotrasy budú na trase 
.. · é rôzne prvky mobiliáru a budú umiestnené priebežne po celej dÍžke. 

iky 
Jgentné lavičky s integrovanými fotovoltaickými panelmi, kotvené do betónového základu . 
. a inteligentným lavičkám bude možné rýchle dobíjanie mobilov, pripojenie na internet, 
tľovať okolie. Súčasťou lavičiek sú i koše na odpadky. 
Io lavičky bude vybudovaná štrková zhutnená plocha, po obvode plochy záhradný obrubník. 

e 
· .. ast'ou lavičiek a prístreškov sú i koše na odpadky bezúdržbovej konštrukcie (kovové, betónové). 
padkový kôš z betónu je vhodný predovšetkým do miest a obcí. Vyniká vysokou odolnosťou 

'ti vandalizmu a požiaru. Betónový kôš môže byť dodaný aj s pozinkovanou vložkou, ktorá 
ah.čuje nakladanie s odpadom a znižuje náklady na vrecia na odpadky. Na dne koša i vložky je 
or, ktorý umožňuje vytekaniu vody. Preto je tento odpadkový kôš možné použiť aj bez striešky. 

ormačné tabule 
.účasťou lavičiek a prístreškov sú aj informačné tabule. Moderné riešenie klasického prvku 

··· obiliára ulíc pre využitie v najrôznejších mestských i vidieckych lokalitách. 
nformačné texty a grafika bude spresnená počas realizácie 

/Sčítač dopravy 
. Sčítač dopravy bude slúžiť na :zaznamenávanie pohybu osôb, cyklistov na predmetnej cyklotrase. 
;Jeho umiestnenie je za zjazdom z mosta Orlové, pár metrov za novo umiestnenou lavičkou 
·: . 
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tabuľou. Je schopný rozomať chodcov, cyklistov a motorové vozidlá. Kompletný 
. ôzne typy senzorov, každý jeden určený na iný typ využitia. Rozličné signály sú 
inteligentným systémom SMART Connect, ktorý je schopný prioritne prerozdeliť 
·•· ály tak, aby klasifikoval správny typ merania. 

bude slúžiť pre cyklistov pre odpočinok, miesto pre zastavenie a občerstvenie, 
e ukrytie pred dažďom, prípadne slnkom. 

revedenie prístrešku je zhodné s inými projektmi na cyklotrasách v Trenčianskom 
····· om kraji, prispôsobený je len tvar okolia prístrešku, spevnená plocha a osadenie 

ia prístrešku je drevená. Pozostáva zo stÍpov, väzníc a krokiev. Horizontálne stuženie 
rámom bude uložené na 4 stÍpoch vybetónovaných do debniacich tvárnic ŠT-20. Betón 

6/20, výstuž z betonárskej ocele triedy 10 505 (B 500B), priemer výstuže 0 RIO . 
. drevených stípov prístrešku je navrhnuté pätkami drevených kotiev BV/P. Strecha 
spádovaná do okapového žľabu. Dažďová voda odvedená odpadovou rúrou na priľahlý 

e dreva protiplesňovým a protihnilobným náterom napr. BOCHEMIT FORTE aplikovaným 
ovou impregnáciou. Krycí náter BALAKRYL s ÚV absorbérom. 

.. k je osadený na betónovú plochu vytvorenú na priebežnom základom páse z prostého 
Betón triedy Cl 6/20 s metličkovou úpravou. Okraje spevnenej plochy budú so skosenou 
10mm. Hrany prebrúsiť, začistiť, bez ostrých hrán a výčnelkov. 

ená plocha 
ená plocha pod a okolo prístrešku bude lemovaná záhradným obrubníkom rozmeru 

0/200 mm uloženým do betónového lôžka. Trieda betónu CS/10. 

núčasť lavice a stola tvorí armovaný betónový diel v tvare "U". Povrchová úprava je 
edená z vymývaného betónu. Nosná časť sedadla je zo žiarovo zinkovanej ocele. Sedadlo je 
vané z bezúdržbového recyklovaného plastu. Recyklovaný plast je materiál s vysokou 

hanickou odolnosťou, a odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Plast má dobré 
lnoizolačné vlastnosti. Vysoko odolné proti vandalizmu . 

...... jan na bicykle: 
. tónové stojany slúžia na odloženia bicykla. Výhodou stojana je, že sa dá bicykel bezpečne 
>staviť. Je možnosť koleso dočasne uzamknúť. Betónový stojan nevyžaduje žiadnu údržbu, je 

azuvzdorný a odolný voči poveternostným vplyvom. Podľa miesta použitia je možnosť voľby 
adkého alebo tryskaného povrchu. 

'SO 04.1 - Prekládka Energotel 
Predmetom tejto časti je preloženie podzemného káblového zariadenia, ktoré prechádza popred 

/novo budovaný objekt SO O 1.1 O - Podchod. 
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enie 
lové vedenie prechádza územím budúcej výstavby cyklotrasy. Cyklotrasa trasu 
i objektu Podchodu je zvýšená pravdepodobnosť, že dôjde k styku s predmetnou 

· pred zahájením výkopových prác bude nutné trasu presne vytýčiť ( odkopať), vytýčiť 
u a určiť, či je alebo nie je nutné danú trasu prekladať. Vzhľadom na predpokladaný 

· o ísť o úpravu (posun) trasy bez potreby zásahu do káblového vedenia (predÍženie, 
. ideálnom prípade len k umiestneniu vedenia do chráničky. 
' ím zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie farbou, alebo kolíkmi 

. priamo na povrchu terénu správcom PKZ. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov 
cich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozornenie týchto pracovníkov 

lohovú odchýlku ± 30cm skutočného uloženia PKZ od vyznačenej polohy na povrchu 
.' pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a 

... nečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej lm ( 
om pásmel ,Sm) na každú stranu od vyznačenej polohy PKZ. Je potrebné overiť výškové 
PKZ ručnými sondami. 
iu prekládky PKZ môže vykonať iba na základe stavebného povolenia a „Zmluvy o 

"'' s vlastníkom vedenia a nim poverená servisná organizácia. 

:2 - Prekládka Slovak Telekom 
Jom tejto časti projektovej dokumentácie je preloženie podzemného káblového zariadenia, 
techádza popred novo budovaný objekt SO O 1.1 O - Podchod. 

=: 

·· cké riešenie 
.. é káblové vedenie prechádza územím budúcej výstavby cyklotrasy. Cyklotrasa trasu 
e a v časti objektu Podchodu je zvýšená pravdepodobnosť, že dôjde k styku s predmetnou 

" u. Preto pred zahájením výkopových prác bude nutné trasu presne vytýčiť ( odkopať), vytýčiť 
u stavbu a určiť, či je alebo nie je nutné danú trasu prekladať. Vzhľadom na predpokladaný 
by malo ísť o úpravu (posun) trasy bez potreby zásahu do káblového vedenia (predÍženie, 

enie). V ideálnom prípade len k umiestneniu vedenia do chráničky . 
..•• zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie farbou, alebo kolíkmi 
hu PKZ priamo na povrchu terénu správcom PKZ. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov 
Ônávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozornenie týchto pracovníkov 

žnú polohovú odchýlku ± 30cm skutočného uloženia PKZ od vyznačenej polohy na povrchu 
u, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a 

.. dmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( 
ochrannom pásmel ,Sm) na každú stranu od vyznačenej polohy PKZ. Je potrebné overiť výškové 
oženie PKZ ručnými sondami. 
ealizáciu prekládky PKZ môže vykonať iba na základe stavebného povolenia a „Zmluvy o 
reložke" s vlastníkom vedenia a nim poverená servisná organizácia. 

· 2iline dňa 21.10.2021 

~adimir LaJac 
ekonóm oblasti 

na základe plnej moci 

Ing. Ján Michel 
riaditeľ oblasti 

na základe plnej moci 

STRABAG s.r.o, SK-825 18 Bratislava, Mlynské Nivy 61/A 
Spoločnosť je zap(saná v Obctlodnom registri Okresného súdu Bratislava 1„ oddiel Sro, '..ložka 991 /B 

!CO: 17317282, 1('; DPH: SK2020316298, Uni Cred~ Bank Czech republic and Slovakia, a.s. č.ú. 1423110003/1111 
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yklistickej infraštruktúry v TSK - časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK 

'umulatívna fakturačná krivka 

mesiac 1 mesiac2 mesiac 3 - mesiac 4 
2 127 526,42 € 461 510,29€ 576 318,08 € 749 426,05 € 340 272,00 € 

461 510,29€ 1 037 828,37 € 1 787 254,42 € 2 127 526,42 € 

Kumulatívna fakturačná krivka 

.... 
O> 
N o ... 
"" 

mesiac 1 mesiac2 

lehota výstavby 

N 

- ~ 

---- ! 

mesiac 3 mesiac 4 



! 
ľJdentifi/SO .Utov 

,

1

i·-·o·--~~1;~j;:r~~m,~~~im!1iiff'fti~l'~~mir~~;l!~ 
1 · Začiatok stavby 

. 
11:::_ťJoo SO 00 - Prfpr,rva otlY9nlsQ - výrub stromov 

, 3 :01.1 SO 01.1 • Cyklokorldor 
! 4 rodlrenie krajnioo (obrubník, doplnenie konštr. vrstiev) • čistenie krajnice (s 

L , prtpaoným doplnením ubfubolka) 
: S j výmena <T>'e!o uličného vpustu a výjková '4)n1Va kan. pol<lopu 

l· 6 Zv1Slé a vodorQVné dopravné značenie 
~ 7 jo1.1.1 so 01.1.1 - V•'91"' osvetlenie - prelof.nle 

, · a-:01.2A SO 01.2A- VybudovM>le apolot.MJ cestltky pr• chodcov• cykllslov s n<Wým priec: 
1·--··. . 

1

. 9 . . Vybú.,.,,ie chodnlka a :zhotove!11e novej spoločnej cestičky p<e chodcov a cyklstov s 
krytom zo zámkovej dlatby 

10 · výmena mre!t uličného vpustu a výl.ková '4'111Vl kan. pol<lopu 
11--: Zvislé a vodolovné dopravné značenie (_ u .. :01.2A.1 SO 01.2A.1 • Ve„jn6 osvetlenie· prelotani• 

-~-13 ._.01.28 SO 01.28 • VybUClovant• spoloCn•J cest.eky pre chodcov a cyklistov• 
. rekonilnlkciou prteehodov 

U . Ret<on!ltrukcia priechodu · obnova krytu chodnllu,, obNboiky r _ 1s ___ _ 
, 16 ·01.3 r-~ [ 19 __ , 

1 .. _20 . 

t
„21' .. 01.3.1 

22 •01.4 

--~--· t 24 · 

\:::.:2s :. 

§
16 

t~ 
30 . 

n~:.·, 
~:.~c 

~

1· :: 

.!? •. ď 

: i !1.5 

l: :~:: 
43 ! 

«-
45· 

46 :01.6 

47 . 
48 . 

~ ~..: 

50 
""ši·-,01.1 

t;: ..... 
1- 54 . • : 

55 • 

si":ou 
112 

Zvlsl:6 a vodorovné dopravné .značenie 
SO 01.3 • Vybudovanie spoločnej ceslltky ~ chodcov a cyklistov a obnovou k_ryt 

Obnova krytu chodnll<a z ialeho asfaltu. Úl)rava záveru zálievkou, odstr. pn,rastenej z 
výmena poklopov za moduláme a výš.kova ~rava kan. poklopov 
Výmena ~ - pésnic zvodidiel 

Zvlslé a vodorovné dopravné značenie 

SO 01 •. 3.1 - NN Prlpoji<o • Verejné oavetlenle 
SOOU-Uvk1 

Zakladaní• • výkop, plloty, ltetovnice, nhyp pod podporou t 
výkop 

piloty DN900. 6m 
dočasné štltovnice 

násyp pod podporou 1 
Spadni stavba. základo.é pitky, podpery 1-5, opora 6, krídla 

úkladové pitky 
podpery 1-6 
opora 6 

krldla a dverné stienky 

Ocetovt konllNkcia lhky, úb<adlie, lolllká, úv•rv. stiel1ol 
vrn oeel. konltt. lávky 

dexlávka mate<iálu pre ocel. konšlr. lávky 

výroba oc. konštr. lávky 

mon!M oc. konštr. lávky, z-ia, stiertt1 
totiská 

Zásypy základov, zásyp a konštrukcie za oporou 6, teréMa úpravy 

SO 01.5. CyklolrK• 
Búracie a zemt>é práce 

Vozovka cykloirasy • drenéžny geokompozll, podklady, asf1111ový kryl, krajnice 
Zilbratfie 
Zvi~é a vOdo<ovné dopravné značenie 

lahumUSovan\e B zatrivnenie 
SO 01.6 • Cykloltaaa 

Odslr. asfalU>vého ktyni, odstr. omlce 

V=ka cyklotrasy • výmena a sfaltovéllo krytu. výmena vozovky recykh!lciou 
l)Odl<ladu na mieste. krajnice 
Zvislé a vOdQrovné doprevné ztu11čent(t 

Zahumusovanie a za1r$vnenie 

SO 01.7 • Cyklotrasa 
Zemné préce • odhúmusovan·,e, odkop, výkop pre drenáž 

Vozovka cyklotrasy • drenáž, obrubn!ky, drtnátny geol<ompoztt, podl<lady, "1/allový · 
kryl. krajnice 
Zvislé a vodorovné dopravné značenie 

Zahumusovanie a zatrávnenie 

80 01,s_ - Cyl<1otresa . 

K.r1tktc4 1'.1,lnh:11 úloha - Medznlk 

5 dní 
24dnl 
18dni 

ianl 
4dni 

7dnl 
11 dní 

9dnl 

1 del\ 

1 del\ 

7 dni 
3dn( 

2 dnl 

\ defi 

14dnl 
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2 dni 
4 dni 
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10dnl 
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43 dni 

1cle/\ 
23dnl 

3 dní 

• 

1 
57 

57 

75 

77 

57 

75 

75 
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85 
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84 
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86 

86 

86 

93 

95 

99 

75 

8 
9 

9 
22 
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55 
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71 

61 
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92 
93 

94 

95 

95 
1 

1 
11 
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21 
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25 
47 

90 

90 
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74 
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83 

84 

85 

81 
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86 
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99 
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7 

8 
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41 
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58 
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28 
42 
84 
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67 
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95 
92 

93 

94 

95 

95 
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20 
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24 
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46 

89 

90 
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. 78 
(···79 

l
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32 

83 
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r·~·-· 
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fJ~-
i 90 ,02.6.1 ~. . •"·--··, 
. 91 02-6.2 
-9 z ·- 02.6.3 

Búracié .. a ·zemné práée • odstŕ." Ofnlce,· Ódkop 
Vozovka cyklotrasy - drenáž, obrubníky, drenážny geokornpozit, podklady, asfaltový 
kryi, krajnice 
Zvislé a vodorovné dopravné značenie 
Zahumusovanie a zatrávnenie 

SO 01.9 - Cy.kJotrasa 

Zemné práce· odhumusovanie, odkop, výkop pre drenái: a priekopu 

Vozovka cyklolrasy - drenáž, obrubnlky, dnmáiny geokompozit, podklady, asfaltový 
kryt. krajnice 
Zvislé a vodorovné dopravné značenie 

Zahumusovante a zatr.ávneníe 
SO 01.9A • Cyldotras• 

Zemné práce· odhumusovanie, odkop, výkop pre drenái: a priel<opu 

Priepust z nlr PVC DN300 
Vozovka cyklotrasy - drenáž, obrubníky, dreotdny geokompozŕt, podklady, asfaltový 
kryt, krajnice 
Zvislé a vodorovné dopravné značenie 
2.ahumuso-vanie a zatrávnenie 

SO 01.10. Podchod 

1. etapa 
Zriadenie obchádzky 

štetovnícová stena, odstr. asfaltovej vozovky a výkop jamy 
Podchod z prefabrikovaných dielcov, vr. podkladov. izolácie, drenáže, ríms, zábrad 

Zásyp, svehovanie a zatrévneoie 
Vozovka cestnej komunikácie, zvodidlá 

H. etapa 

OdstlánerAe obchádzky 

Šletovnioová stena, ods.tr. asfaltovej voi:ovky a výkop jamy 
Podchod z prefabrikovaných dtetcov, vr. podkladov, izolácie, drenáže, ríms, zábrad 

Zásyp, svahovanie a zattávnerue 
Vozovka cestnej komunlkécle, zvodidlé 

SO 01.11 • Cyklotrasa 
Zemné práce · od•1r. ornice, odkop. výkop pre drenáž, násyp 
Vozovka cykJotrasy • drenáž, obrubníky, drenážny geokompoz~. podklady, asfaltový 
kryt, krajnice 
Vodorovné dopr. značenie 

Zahumusovanie a zatrávnenie 
SO 02.6.1 · Lavička 
SO 02.6_2 - Informačná tabuľa 

SO 02.6-3 • stltač dO!)rovy 

SO 02.6.4 • Lavička 

SO 02.7.1 - Lavička 

SO 02-9.1 • Lavička 
SO 02.9.2 - lnformae.iá tabula 

93 ;02.6.4 
94 ll2.7_1 

, 95 :02.s_, 

; _ 96 _ _'02.9.2 

1 

97 02.11.1 SO 02.11.1 • lnform..Cn6 l<lbuľa 

.... 98 _}3.11 SO 03.11 · Cykllstlc~ odpotívadlo 
99 '04.1 SO 04.1 • Prekl6dka Energotel 

r· 100 ··:04.2 SO 04.2 · Prel<lidka Slovak Telecom 

1 defl 
1 deň 

6 dni 
2dnl 

3dni 

1 deň 
1 deil 
7dnl 

1 deň 

3dnl 

2 dni 

1 deň 

1 de/1 
109 dni 

64dni 
11 dni 

9 dni 

35dnl 
4dni 
5dnl 

45dnl 

12dnl 

4dni 
20dnl 

4 dni 
S dni 

40 dni 

11 dní 

21 dni 

1 deň 
S dni 

3 dní 

1 de~ 
3dní 
3dní 
3dnf 
3dnl 
1 deil 
1 de~ 

10 dni 
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3 
3 
4 

4 

6 

9 
10 
10 
11· 

14 

16 
16 
4 
4 
4 

15 
24 

59 

63 
68 
68 

80 
84 
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108 
17 
17 

28 

49 
49 
11 
14 
15 
18 

57 

6 
9 

38 

28 
1 

€494,98' 

3 €735,01 
3 €32.98 

9 €36 288,41 
€7164,28 

€27 959,32 

9 €741.40 

9 €423,41 

16 €17 591,97 

10 €3755.36-

13 €982,74 

15 €12014,19 

16 €508,94 
16 €330.74 

112 €256 253,57 
67 €176 434.64 
14 €1),58; 

23 €.lO 608;15 

58 €133176,88 

62 €5 292,47 

67 €7 356,56 

112 €79 818,93 

79 €0,58 

83 €13117,78 

103 E57 075.81 
107 €2268,20 

112 €7356,56 

56 €228102,26 

27 €54 690,67 

48 €168 545.97 

49 E1 U73,94 

56 E3 791,68 
13 €5 440,73 
14 €920,03 

17 €8 924,22 

20 €5374,74 

59 €5 338,65 

8 €5381,79 

9 €920,03. 
38 €920,03 

37 €15 900.20 
1 €4029,49 

2 dni 2 3 €6 631,08 

J!!!lími ... '' ili /:TJ.Ií'! '\Hii\~;lt: 
43dnf 57 99 €-0,01 

't··-iôiT <:,··· ._ ... ,·.,,:.~.:i!ô~iili(i 
10···2·· . · • Z6fenl~-j~d~óho p~u pri rHlldcil $001.1, 01.2A, 01.28, 01.3. ul. 

____ .... Ml,deinícka, Aportovcov, Kukučínova. ctsta 111517 
t .. 1os _ ·-- ______ ··-···" Doprava v jednom jazdnom pruhu_ na <:oa~ IU507_prl realizácii podchodu SO 01. · __ 109 dni •.. .. ·-·- 4 _______ 112 ______ ·--- - -- €0,00 - · - - ·. 
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STRABAG 
Prffoha č.4 

denie podielu plnenia zo zmluvy - zoznam subdodávateľov 

uchádzača na zhotovenie stavby : 

;, šenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 7: úsek Považská 

17 320 429 

31 589 057 

36 320 854 

43 931 111 

46 252 771 

s.r.o. 
35 859 890 

Bojnická 3 

.• 31 04 Bratislava 

/ ELEMA s.r.o. 
{ Jablonové 183 46 655 247 
013 52 Jablonové 

SUPTel s.r.o. 
Pri Šajbách 3 35 824 425 

, 1 06 Bratislava - Rača 

V Žiline dňa 21.10.2021. 

:::IÍ1§.Vladimír Zajac 
ekonóm oblasti 

na základe plnej moci 

Bystrica - hranica ŽSK" 

Dodávka 
a montáž oceľové 25,60% 

konštrukcie 

Špeciálne 
3,60% 

zakladanie 

Dodávka 
a montáž mobiliár 

1,73% 

Realizácia 
dopravného 

1,50% 
značenia 

Projektové práce 1,20% 

Geodetické práce 0,90% 

Elektromontážne 

práce - dodávka, 0,80% 
montáž 

Prekládka 
0,20% 

vedenia Telekom 

•• ~. . ..... -~.; ••• yc,,:; . • .. ~"'11":·•-.J;<,· 

Ing. Ivan Bezák, PhD. 
Júlová 10533/26 

831 01 Bratislava -

mestská časť Nové Mesto 

Ing. Martin Panek 
Hôrky 135 

010 04 Žilina 

Ing. Aleš Bakoš 
Súťažná 454/1 O 
911 05 Trenčín 

Mgr. Martin Pukáč 
Medzihradská 1303/63 

026 01 Dolný Kubín 

Ing. Miloš Martinka 
Dobšinského 1598/15 

010 08 Zilina 

Ing. Michal Štoder 
Bulharská 8527/6 

01 O 08 Zilina 

Ing. Katerina 
Nakládalová 

Bajzova 234/1 O 
821 08 Bratislava 

Martin Kudelčik 
Jablonové183 

013 52 Jablonové 

Mgr. Michal Bureš 
V Homolkách 428/6 

Doubravka 
':M ') nn 01„oň r:i::> 

Ing. Jáf Michel 
riaditeľ oblasti 

na základe plnej moci 

16.09.1980 

01.12.1959 

06.11 .1974 

30.09.1977 

27.09.1983 

12.07.1981 

25.06.1 965 

24.02.1986 

06.02.1979 

1 
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Príloha č. 5 k ZoD 2021/EB/01/028 

Potvrdenie o poistnom krytí k poistnej zmluve 
č.2407247872 

Certificate of insurance 

Generall Poisťovňa, a. s. 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / Slovak Republíc 
IČO/ ID: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487 
Zapfsaná v Obch'odnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. : 
1325/B 
Listed in the Commercial Register at Disttict Court Bratislava/, Sectíon: Ss, Insert 
No.132518 

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupfh 
poisťovní vedenom IVASS 
Company is part of the Generali group that is stated in the /talian list ot groups ot · 
inSU/'9ľS controlled by IVASS . 

STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava, Slovenská republika/ Slovak Repub/ic 
IČO //O: 17 317 282 
Zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.: 
991/8 
Lísted in the Commercial Register at Dlstrfct Courl Bratislava/, oddiel Sro, vložka 6.: 
99118 

Poistenie sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia 
zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 -
VPP _VZ14_01/2014v8 (ďalej len .VPP VZ 14•) pre prlpad právnym predpisom 
stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti 
s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť") 
vrátane zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inej osobe vadným výrobkom 
ním vyrobeným alebo dodaným (ďalej len .Zodpovednosť za výrobok·). 
lnsurance is ,egulated by the General Tenns and Conditions for Thlrd Party Uabllity 
/nsurance VPP Vl 14 - VPP_ VZ14_01/2014v8 (Hereinafter „ VPP VZ 14j for the case of 
/ega/ liability of the fnsured for the damage arising in connection with the . insured 
activitfes -o, the insurod (Hereinafter the „General Liabílity'? inclusive the case of /ega/ 
liability of the insured for the damage atising in connection with application or 
consumption of detective product introduced by the lnsured (He/'9/nafter the .Product 
Liabilityj. 

. - ---
Underwriter: Ing. Hana Kvlntová tel: 
Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský) tel: 
Artol 1n r; 

::--------...;;__- --·-····· . 

e-mail: 
e-mail: 

Strana 1 (celkom 4t 



Predmet 
poistenia 

lnsured risk 

·----···---,----------.---------··-· -------·····---, 

Poistná suma i Limit plnenia 
vEUR j vEUR 

Sum lnsured I Limit of 
In EUR indemnlty In 

EUR 

Spoluúčasť 
v EUR 

Deductible 
In EUR 

Územný 
rozsah 

Terrltory 
scope _ 

Všeobecná 
zodpovednosť 

--- ----·--··-+----- - · 

_____ General Uabilil.y ··-· 
Zodpovednosť za 

výrobok 
.,f;fPdUcf L/abí/íty __ ' . 
Uschova hnutefnjch 

veci 
Custody ot movable 

goods 
Nakládka/vyklédka 

vozidiel 
Vehic/es 

Loadlng!Un/oadin . 
Činnosti na 

nehnuteľných 
veciach 

Damage to work in 
progress on 

„ ímmovables _ _j 
i Vozidlá ! 

zamestnancov · 1 
a návštevníkov í 

Employee ·s and 
. visitor's cars . 5 OOO 000,00 
j Profesná 
1 zodpovednost 
1
1
• Professiona/ 

llablllt •• 1-·- Isté finančné 
1 škody 
' Pure nnancial losses ____ __ ,__ Krlžová _____ _ 

zodpovednosť 
Cross liabilitt_ 

Zodpovednosť za 
subdodávateľa 

__ _cont~ctual liabllity_ 
· Environmentálna 

zodpovednosť 
Environmental 

5 OOO 000,00 20 000,00 * 

-------- --·-·--
5 OOO 000,00 20 000,00 * 

-------+--

I _ s o~ 000.00 i 20 000.00. 

5 OOO 000,00 l 20 000,00 * l 
1---·-·- - --··-····-··..l.------··- - ---· ···"· 

1 1 L s OOO 000,00 J- 20 o~,o~~ I 

1 5 OOO 000,00 f 20 000.00' 1 
1 : 1 

l 1 

5 OOO 000,00 I:oo,oo ~ 
5 OOO 000,00 1 20 000,00 * 

5 000000,00 20 000,00 • 
1 

celý svet mimo 
USAa Kanady 

world-wkie 
except USA and 

Canada 

--------- - ---- ·-----, 
5 OOO 000,00 20 000,00 ' 1 . 1 

5 OOO OOO 00 · * 1 Krajiny EÚ ·1 
· ' 20 OOO,OO ' Countri9s of EU 

,__ ___ lia_b_il[D'.__ _ ______ --- --·------·-··-
Regresy · · 

zdravotných . ! 
poisťovni a · 1 1 SR 

Sociálnej poisťovnel 1 500 000,00 500 000,00 l Slovakia 

E~~~:f:f ii~:~ - ------ -·--··-------·--··- --·-------··- -·····-- J 
* each and every /oss The insurar is to be commítted to adjust a/so c/aíms below 

deductible, whereas in case the . /oss is settled within the limit of deductible, the 
insuror is entitled to rec/aim any afready paid costs (except for own defense). The 
contractua/fy agreed deductíble is to be used for al/ ínsurance payments the ínsurer 

____________ . .. . 

tel: 
tel: 

e-maH: 
e-mail: 
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--· .... .. .. ,------~-------------111111 

oba trvania 
olstenfa 
eriod of 

lnsurance 

Číslo poistnej 
zmluvy 

.. No. of po/lcy 

provides, wíthin the scope of his promise ot performance (insuranoe payments for 
property, financial and bodily damages, plus the costs for /awyers, court or experts 
associated with these losses) towards third parties entitled to damages. The 
deductible does not apply for costs, the insurer spends foi the purposes of defense 
or determination of the legality of entitled /osses towards third parties (costs for 
lawyers, experts and similar whích are ínstructed by the insurer plus own 
expenditures ot the ínsurer) I Poisťovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod 
hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov 
spoluúčasti, poisťovateľ.má nárok spätne požadovať už vyplatené náklady (okrem 
tých na vlastnú obhajobu). / Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byt' uplatnená u 
všetkých poistných platieb, ktoré poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k 
plneniu (poistné platby za majetkové, finančné a telesné ujmy, plus náklady na 
právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto strát) voči tretím 
stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie. Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, 
ktoré poisťovateľ vynalož! na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti 
oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a 
pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus sprievodné výdavky poisťovateľa) .. · 

** Professional lndemnity for Architects, Designers, Construction Engineers and 
Consultíng in Constructlons (Planning Liability) ~ Profesijné zodpovednosť pre 
Architektov, Projektantov, Stavebných inžinierov, Poradenstvo v oblasti konštrukcií 

Odchylne od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo 
všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania . poistenia, nesmú 
presiahnuť poistnú sumu 15 OOO 000,00 EUR. 
At variance with arlicle V. point 2. of VPP VZ 14, it ís agreed, that c/aim settlements trom 
sl/ claims that occured durlng po/icy period can not exceed the amount of 
15 OOO 000,00 EUR 

Začiatok poistenia: 01.01.2021, 00:00 hod. 
Koniec poistenia: 31.12.2021, 23:59 hod. 
This insurance begíns on 01.01.2021 00:00 h. and ís agreed ti/13112.2021 23:59 h. 

2407247872 

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spoločnosti skupiny 
STRABAG. Nositeľom medzinárodného program Je Generali Versicherung AG Wien. 
This contract is part of an íntemational progtam for TPL lnsuranoe issued for the STRABAG Group companies. 
Carrier of the intematíonal program is Generali Versicherung AG Vienna. 

Zároveň potvrdzujeme, že poistné za poistné obdobie od 01.01.2021 - 01.01.2022 je uhradené. 
Hereby we confirm The Premium for lnsurance per/od 01 st of Janua,y 2021 to 01st of Janua,y 2022 has been psid . 

-Underwriter: Ing. Hana Kvlntová tel: C 
Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsk9) tel: C 

e-mall: 
e-mail: 

. 

) ' ·····----- ' 
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rdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu. 
ificate of insurance in no manner alters, exten~s or rep/aces the valid policy. 

· tvrdenie o poisteni sa vydáva na žiadosť poisteného . 
. rtificate of insurance was issued upon the request of the customer. 

tislave dňa 01.07.2021 
ratislava on 01st of July 2021 

.derwriter: Ing. Hana Kvintová tel: 
J ostredkovatef: Strabag BRVZ (Mgr: Miroslav Javoraký) tel: 

Generall Poisťovňa, a. s. 
Ing. Hana Kvlntová 

underwriter medzinárodného programového poistenia 
Underwriter 

e-mail: 
e-mail: 



;;:~:jf ~ťt]~~-;,:: ·;,,::, ;:);t(i)~;:;~ :r~:. :f:1~?tdo;;'.i,:~:, 
n]:; ~,;;;,:,~:~~;~;:ýirr;:ii:ď1~'.~f ~~!;':ri:::~;=::~? 

100 Q odp\s t,i)!ni1"/l~>t~t;1} . · 

V Pf"d!ofon„l \1sfä1.i i;ú fi;vtl,l zm1.Hr,r. <J.op!nf,y, y;,;,iviw 
.: ale.b!J čt<.rtý Ht ,x; .. ;:::-:;·~: ·~h'~~-!.·•" t.~.i , .;.~'.>'.d-tt1,.U ; .;.1,~ ~v·! H :l'U~ ~,<H ?M 1.l'P~ '"'"·I 

Na fo{O~ôptl (Q..1ý!~.t!J1WÍ:IOi! {~~ \iý,\Gii!W\$ r;;pr~V'/ 

ne.:tlód $:. i,rii~!o!~'fi~ť,OZt 




