
Názov zákazky:   Stavebné úpravy cesty - ulica Partizánska

Objekt: ulica Partizánska

Objednávateľ:   Mesto Rajec

Námestie SNP č. 2/2

015 22 Rajec

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   0,000

1 Zemné práce   0,000

1 113107231

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 475,000

2 113107241

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy 

do 50 mm,  -0,09800t   m2 605,000

3 113153120

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 

do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm  0,254 t   m2 508,750

4 113153410

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 

do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm  0,127 t   m2 1 367,500

5 113201111

Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých,  -

0,23000t   m 199,000

5 Komunikácie   0,000

6 567122111

Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a 

zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm   m2 475,000

7 573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2 1 972,500

8 577144231

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 

nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 1 972,500

9 577164331

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 

do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm   m2 508,750

8 Rúrové vedenie   0,000

10 899331111

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením poklopu   ks 5,000

11 899431111

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením krycieho hrnca   ks 28,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,000

12 919735112

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 50 do 100 mm   m 15,000

13 919794441

Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových 

krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2   ks 28,000

14 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu 

podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2 1 972,500

15 979087212

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

sutiny   t 514,830

16 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 514,830

99 Presun hmôt HSV   0,000

17 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 541,666

18 998225195

Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m   t 2 708,330

Celkom   (bez DPH) 0,00 €

DPH 20 %

Celkom   (vrátane DPH) 0,00 €
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