
Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Objekt 124-00 Preložka poľnej cesty v km 6,300

Klasifikácia stavby: 2112

položka podpoložka

45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

1 00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 124,1

00000112 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí t 124,1

45.11.11 Demolačné práce

2 05030264 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného m2 282,0

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

100 do 200 mm

m2 282,0

 - jestvujúca cesta (ujazdená ŠD hr.200 mm) 282,00

3 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 124,1

0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km t 124,1

 - kamenivo z cesty: 282*0,2*2,2= 124,08

45.11.23 Rekultivačné práce

4 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 18,0

0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 m3 18,0

 - ornica z odhumusovania na dočasnú skládku              18,00   

5 01060203 Premiestnenie  vodorovné do 5 000 m m3 18,0

0106020301 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4 m3 18,0

 - odvoz ornice z odhumusovania na dočasnú skládku              18,00   

6 01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 18,0

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

4

m3 18,0

 - oronica z trvalého záberu              18,00   

7 01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom m2 1 143,0

0108050302 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom na hlušinu m2 1 143,0

        1 143,00   

8 01080811 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika m2 1 143,0

0108081102 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika na svahu m2 1 143,0

 - ošetrovanie trávnika po dobu v zmysle PD         1 143,00   

45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce

Klasifikácia 

produkcie

Číslo položky
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.j. MnožstvoPor.č.
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9 01020101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice m3 18,0

0102010101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 m3 18,0

 - odhumusovanie trvalého záberu na ploche v hr. 35cm, 40cm a 45cm              18,00   

10 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch m3 137,1

0102040007 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr. horniny 1-4 m3 137,1

 - nevhodný na spätné použitie:

v trase objektu 137,10

11 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 137,1

0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 m3 137,1

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

12 01040302 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením m3 917,3

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

balvanitých

m3 917,3

nakupovaný materiál:

 - násyp 917,30

13 01060203 Premiestnenie  vodorovné do 5 000 m m3 137,1

0106020301 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4 m3 137,1

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

 - bilancia na objekte:

výkop: 137,10

14 01080300 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia m2 2 864,0

0108030001 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia,  tr.horniny 1-4 m2 2 864,0

 - zhutnenie podložia pod násyp

15 01080401 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch m2 239,0

0108040101 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4 m2 239,0

16 01080402 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch m2 904,0

0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 m2 904,0

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

parkovísk

17 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina m3 646,7

22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina m3 646,7

výstup z počítača
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ŠD fr. 8-16mm, hr.15cm *2053m2= 307,95

ŠD fr. 16-32mm, hr.15cm *2258m2= 338,70

Spolu: 646,65

18 22010204 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina m3 109,0

22010204 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina m3 109,0

 - dosypávka krajníc:  (nakupovaný materiál) 109,00

19 22020112 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou 

spojív

m3 1 109,5

2202011201 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojív 

zo zemín získaných na mieste

m3 1 109,5

úprava pláne hydraulickým spojivom hr. 300mm:

3247 (m2)

2570*0,3 (m3) 771,00

677*0,5 (m3) 338,50

Spolu: 1 109,50

20 22030329 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy 

infiltračný postrek

m2 2 002,0

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

infiltračný postrek z asfaltu

m2 2 002,0

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

parkovísk

21 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón m3 96,9

2203064001 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I m3 96,9

 - vozovka

asfaltový betón pre podkladovú vrstvu

ACo 16-I, hr.50mm

1938m2*0,05m= 96,90

22 22250671 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny rozmer ks 2,0

2225067103 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny rozmer oceľové reflexné ks 2,0

 - plocha do 2,25m2

značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky (P2) 2,00
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 - súčasťou položky  zvislé dopravné značky je výkop jám a zabetónovanie pätiek stlpikov 

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