
Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Objekt 106-00 Úprava c. II/562 v km 10,272  

Klasifikácia stavby: 2111

položka podpoložka

45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 1 622,8

00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 1 622,8

2 00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 8,5

00000115 Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 8,5

45.11.11 Demolačné práce

3 05030162 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových m2 1 195,0

0503016201 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 100 mm m2 15,0

 - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (3.vrstva 7cm) - vytvorenie zazubenia

(7,5+7,5)*1,0= 15,00

0503016202 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm m2 1 180,0

 - jestvujúca cesta: 1 180,00

4 05030261 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého m2 1 191,3

0503026102 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 

mm

m2 1 191,3

 - jestvujúca cesta 1 180,00

 - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (4.vrstva 17cm) - vytvorenie zazubenia

(7,5+7,5)*0,75= 11,25

Spolu: 1 191,25

5 05030264 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného m2 1 191,3

0503026402 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 

100 do 200 mm

m2 1 191,3

 - jestvujúca cesta 1 180,00

 - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (.vrstva 20cm) - vytvorenie zazubenia

(7,5+7,5)*0,75= 11,25

Spolu: 1 191,25

6 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 1 622,8

0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km t 1 622,8

 - kamenivo z cesty: 1180m2*0,2*2,2= 519,20

 - bitúmeny z cesty: 15m2*0,181t/m2+1180m2*0,45t/m2= 533,72

 - bitúmeny z frézovania: 15m2*0,103t/m2+15m2*0,128t/m2= 3,47

Klasifikácia 

produkcie

Číslo položky
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.j. MnožstvoPor.č.
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 - betón z cesty: 1180*0,2*2,4t/m3= 566,40

Spolu: 1 622,78

7 05090461 Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu m 15,0

0509046103 Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu hr. nad 150 do 200 mm m 15,0

 - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (4.vrstva 17-20cm) - vytvorenie zazubenia

7,5+7,5= 15,00

8 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu m 189,9

0509046201 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm m 174,9

 - škára pre elastickú zálievku 144,90

 - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (1. a 2.vrstva (4+5cm)) - vytvorenie zazubenia

2*(7,5+7,5)= 30,00

Spolu: 174,90

0509046202 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr nad 50 do 100 mm m 15,0

 - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (3.vrstva 7cm) - vytvorenie zazubenia

7,5+7,5= 15,00

9 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu m2 30,0

0509036203 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm m2 15,0

 - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (1.vrstva 4cm) - vytvorenie zazubenia

(7,5+7,5)*1,0m= 15,00

0509036204 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm m2 15,0

 - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (2.vrstva 5cm) - vytvorenie zazubenia

(7,5+7,5)*1,0m= 15,00

45.11.23 Rekultivačné práce

10 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 10,8

0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 m3 10,8

 - ornica z odhumusovania na dočasnú skládku              10,80   

11 01060203 Premiestnenie  vodorovné do 5 000 m m3 133,0

0106020301 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4 m3 133,0

 - odvoz ornice z odhumusovania na dočasnú skládku              10,80   

 - dovoz ornice na zahumusovanie z dočasnej skládky 122,20

Spolu            133,00   

12 01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 133,0
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0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie,  tr. horniny 1-

4

m3 133,0

 - ornica na zahumusovanie z dočasnej skládky

plocha*0,1=            122,20   

 - oronica z trvalého záberu 10,80

Spolu            133,00   

13 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice m2 1 222,0

0108050102 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu m2 1 222,0

        1 222,00   

14 01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom m2 1 222,0

0108050301 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom na ornicu m2 1 222,0

        1 222,00   

15 01080811 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika m2 1 222,0

0108081102 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika na svahu m2 1 222,0

 - ošetrovanie trávnika po dobu v zmysle PD         1 222,00   

45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce

16 01020101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice m3 10,8

0102010101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 m3 10,8

 - odhumusovanie trvalého záberu              10,80   

17 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch m3 986,1

0102040007 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr. horniny 1-4 m3 986,1

 - nevhodný na spätné použitie:

svahové stupne 120,00

aktívna zóna 866,10

Spolu: 986,10

18 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 19,7

0103010207 Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 m3 19,7

odkaľovacia nádrž

2ks*2,9*3,4= 19,72

19 01030401 Hĺbené vykopávky studní spúšťaných m3 18,1

0103040107 Hĺbené vykopávky studní spúšťaných, tr. horniny 1-4 m3 18,1

 - vsakovacie studne

3,14*0,62*0,62*(5m*3ks)=              18,11   
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20 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 1 024,8

0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 m3 1 024,8

 - dočasná skládka do 5 km - zemina bude použitá do sendvičových násypov  obj.101-00

21 01040302 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením m3 1 982,1

0104030205 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a 

balvanitých

m3 1 982,1

nakupovaný materiál:

 - aktívna zóna v násype hr.50cm 431,00

 - aktívna zóna v záreze hr.50cm 866,10

akt. zóna spolu: 1 297,10

 - svahové stupne 120,00

 - násyp 565,00

Celkom: 1 982,10

22 01060203 Premiestnenie  vodorovné do 5 000 m m3 1 024,8

0106020301 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4 m3 1 024,8

 - dočasná skládka do 5 km - zemina bude použitá do sendvičových násypov  obj.101-00

 - bilancia na objekte:

 - zemina vykopaná:

výkop: odkopávky, jamy, ryhy................. 1 024,83

23 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 5 000 m m3 8,5

0106020401 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4 m3 8,5

 - odvoz prebytočnej (vytlačenej) kubatúry na trvalú skládku (nevhodná pre ďašie použitie 

na stavbe):

odvoz zeminy z výkopu jám základov nosičov ZDZ na trvalú skládku 8,50

24 01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 8,5

0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie,  tr. horniny 1-

4

m3 8,5

nakladanie zeminy z výkopu jám základov nosičov ZDZ

25ks*0,1m3/ks 2,50

2*1,5*2ks 6,00

odhad pätiek stľpikov a základov nosičov 8,50

25 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch m2 720,0
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0108010101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch, tr.horniny 1-4 m2 720,0

26 01080102 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch m2 2 150,0

0108010201 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4 m2 2 150,0

27 01080300 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia m2 1 310,0

0108030001 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia,  tr.horniny 1-4 m2 1 310,0

 - zhutnenie podložia pod násyp

28 01080401 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch m2 244,0

0108040101 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4 m2 244,0

(digitálne z priečnych rezov)

úprava svahov zárezu 

29 01080402 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch m2 978,0

0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 m2 978,0

45.23.11 Práce na spodnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých 

parkovísk

30 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina m3 584,0

22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina m3 584,0

výstup z počítača

 - stredový ostrovček

97 (m2)

97*0,1 (m3) 9,70

 - vozovka

ŠD hr.20cm *2635m2= 527,00

vývodná priečna drenážna vrstva pod krajnicou

hr.15cm*315m2= 47,25

Spolu: 583,95

31 22010204 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina m3 117,8

22010204 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina m3 117,8

 - spevnenie krajníc ŠD hr. 100 mm (nakupovaný materiál): 

288 (m2)

288*0.1 (m3) 28,80

 - dosypávka krajníc:  (nakupovaný materiál)

pod spevnenou krajnicou + pod ostrovčekom: 43+46= 89,00

Spolu: 117,80

32 22020112 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou 

spojív

m3 1 600,0
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2202011201 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojív 

zo zemín získaných na mieste

m3 1 600,0

úprava pláne hydraulickým spojivom 

 - sanácia 1A, hr. 500mm 1 600,00

33 22020210 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra 

cementom

m3 405,8

2202021004 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra 

cementom z kameniva ťaženého

m3 405,8

výstup z počítača

 - vozovka

2387m2*0,17= 405,79

CBGM C5/6 hr.17cm*plocha=

34 22030329 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy 

infiltračný postrek

m2 2 387,0

2203032901 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy 

infiltračný postrek z asfaltu

m2 2 387,0

 - vozovka - na CBGM 2 387,00

Spolu:         2 387,00   

35 22020417 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, 

beton prostý

m3 19,4

2202041701 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton 

prostý tr. I  

m3 19,4

Podkl. Bet. C30/37 hr. 200mm

 - stredový ostrovček

97 (m2)

97*0,2 (m3) 19,40

45.23.12 Práce na vrchnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých 

parkovísk

36 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy 

spojovací postrek

m2 4 563,0

2203033004 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy 

spojovací postrek z modifikovanej emulzie

m2 2 387,0

 - vozovka

spojovací postrek PS  0,5kg/m2 - na ložnú vrstvu AC
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2203033003 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy 

spojovací postrek z emulzie

m2 2 176,0

 - vozovka

spojovací postrek PS  0,5kg/m2 - na podkladnú vrstvu AC

37 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón m3 266,9

2203064001 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I m3 158,1

 - vozovka

asfaltový betón pre podkladovú vrstvu

ACp 22-I, hr.70mm

2259m2*0,07m 158,13

2203064004 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I 

modifikovaný

m3 108,8

 - vozovka

asfaltový betón pre ložnú vrstvu modifikovaný

AC 16 L -I, hr.50mm

2176*0,05= 108,80

38 22030641 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec 

mastixový

m3 84,2

2203064101 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec 

mastixový triedy I

m3 84,2

výstup z počítača

vozovka

SMAo 11   hr.40mm*plocha=

2106m2*0,04= 84,24

39 22040752 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou m 144,9

2204075202 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou bez 

predtesnenia

m 144,9

 - pri obrubníku a styk konštrukčných vrstiev: 3,7*2+130+3,6+3,9= 144,90

40 22250362 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové m 12,0

2225036201 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou m 12,0

Zvodidlo pred okružnou križovatkou - nábeh (pokračuje v okruznej krizovatke v km10.250 

(obj.101-00))

41 22250464 Doplňujúce konštrukcie,  ochranné zariadenia, smerové stĺpiky ks 5,0

22250464 Doplňujúce konštrukcie,  ochranné zariadenia, smerové stĺpiky ks 5,0
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42 22250465 Doplňujúce konštrukcie,  ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá ks 3,0

22250465 Doplňujúce konštrukcie,  ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá ks 3,0

43 22250569 Doplňujúce konštrukcie,  značky staničenia, medzníky ks 8,0

22250569 Doplňujúce konštrukcie,  značky staničenia, medzníky ks 8,0

44 22250671 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny rozmer ks 25,0

2225067103 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny rozmer oceľové reflexné ks 25,0

 - plocha do 2,25m2

značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky (P1, P8, P9, P5)) 8,00

zákazové značky (B29a,B31a) 7,00

príkazové značky  (C6a, C6c, C7) 6,00

informatívne smerové značky (IS17a) 2,00

dodatkové tabuľky (E2) 2,00

Spolu: 25,00

 - súčasťou položky  zvislé dopravné značky je výkop jám a zabetónovanie pätiek stlpikov 

nosnej konštrukcie, vrátane stĺpikov, rámov, základov, montážneho a pomocného materiálu

45 22250672 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, veľkorozmerné ks 2,0

2225067203 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, veľkorozmerné oceľové reflexné ks 2,0

 - plocha nad 2,25m2

informatívne smerové značky (IS10 ) 2,00

 - súčasťou položky  zvislé dopravné značky je výkop jám a zabetónovanie pätiek stlpikov 

nosnej konštrukcie, vrátane stĺpikov, rámov, základov, montážneho a pomocného materiálu

46 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 130,0

2225098002 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové kamenné m 130,0

 - stredový ostrovček

 - vrátane ukladacieho betónového lôžka

47 22251161 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic m 120,0

2225116102 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm m 120,0

 - vrátane podkladného bet. lôžka hr.0,1m

120,00

48 22251445 Doplňujúce konštrukcie,  pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka m2 14,9

2225144501 Doplňujúce konštrukcie,  pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, geomreža m2 14,9

výstužný geokompozit
___________________________________________________________________________
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1,0*(3,9+3,6+2*3,7)= 14,90

45.23.15 Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch

49 22250762 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie kovové ks 50,0

2225076204 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie kovové, smerové značenie ks 50,0

dopravné gombíky

Gombíky: 2 x 25 = 50ks (á 4m okolo stredových ostrovčekov) 50,00

50 22250776 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové m2 187,7

2225077601 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich 

pruhov

m2 142,5

 š.0,250m:  

((89+106+90+90+106+89)*0,25)= 142,50

2225077602 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar m2 8,0

 š.0,125m:

((32+32)*0,125)= 8,00

2225077603 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, 

zebry, šipky, atď.

m2 37,2

18,6*2 37,20

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

51 11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého m3 2,1

1120010106 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) m3 2,1

podkladný betón pod dlažbu z lomového kameňa:

lom.kameň   m2*0,1= 2,10

52 31210303 Spevnené plochy, dlažby z  lomového  kameňa m2 21,0

3121030302 Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu m2 21,0

 - opevnenie priekopy v mieste vsakovacej studne hr 200mm 21,00

45.25.21 Špeciálne základové práce

53 02010101 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 

kamenivom, štrkopieskom

m3 11,9

0201010101 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, 

štrkopieskom triedeným

m3 11,9

 - vsakovacia studňa

 - fr. 4/8mm: 3,14*0,5*0,5*(2,25*3)=                5,30   
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 - fr. 16/22mm: 3,14*0,5*0,5*(2,25*3)=                5,30   

 - fr. 22/63mm: 3,14*0,5*0,5*(1*0,6+0,5*2)= 1,26

Spolu:              11,85   

45.25.22 Vŕtanie vodných studní

54 25020111 Studne, betónové skruže celokruhové ks 30,0

2502011101 Studne, betónové skruže celokruhové od D 0,80 m do D 1,50 m ks 30,0

 - vsakovacia studňa : ..........3ks

skruž v= 0,50m:              29,00   

skruž prechodová: 1ks 1,00

Spolu:              30,00   

45.25.32 Ostatné betonárske práce

55 11200401 Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého m3 1,2

1120040103 Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) m3
0,9

odkaľovacia nádrž

2ks*2,4*1,9*0,1= 0,91

1120040106 Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) m3
0,3

lôžko pod obrubník presahujúce hr.10cm

130*0,05*0,04= 0,26

56 11250702 Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového m3 3,9

1125070206 Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového tr. C 25/30 (B 30) m3 3,9

odkaľovacia nádrž

2*((1,6*2,1*0,8)-(1,5*1*0,5))= 3,88

57 11250711 Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie m2 16,8

1125071101 Doplňujúce konštrukcie,vtokové nádržky, debnenie tradičné m2 16,8

odkaľovacia nádrž

2*((2,1+1,6)*2*0,8+(1,5+1,0)*2*0,5)= 16,84

58 11250721 Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele t 0,3

1125072107 Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž zo zváraných sietí t 0,3

odkaľovacia nádrž

KARI siet 8/8-100/100

2ks*((4,9*1,6)+(4,4*2,1))= 34,2m2 34,16 m2

34,2m2*7,9kg/m2*0,001t/kg= 0,27 t
___________________________________________________________________________
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