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VÝKAZ – VÝMER 

Názov: „ oprava oporného múrika “ 
 

p.č. popis MJ množstvo 

1 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 (OM 24x2,5)    m3 23,040 

2 

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 (OM 24x2,54)    m3 23,040 

3 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 (OM 50x1,5)    m3 24,000 

4 

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3( OM 50x1,5)    m3 24,000 

5 

Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 

hr. 300 mm (OM24x2,5)    m3 21,600 

6 

Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 

hr. 300 mm(OM50x1,5)    m3 26,250 

7 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 (OM 24x2,5)    m3 14,400 

8 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 (OM 50x 1,5)    m3 15,000 

9 

Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 

10505 (OM 24x2,5)    t 0,938 

10 

Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 

10505(OM50x1,5)    t 1,081 

11 

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého 

alebo preloženého kameňom,  -2,20000t    m3 35,520 

12 

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z 

tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t    m3 24,000 

13 

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového 

nadzákladného,  -2,40000t    m3 18,750 

14 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km    t 168,864 

15 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km    t 3 377,280 

16 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné    t 168,864 

17 

Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu 

výšky do 6 m    t 174,348 

18 

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v 

rozsahu viac ako 8 hodín    hod 16,000 

19 

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického 

vybavenia) náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie    eur 1,000 

 
 

Mgr. Anna Borbuliaková, v.r. 
riaditeľka školy 
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