
                       OBECNÝ  ÚRAD    VEĽKÉ  ÚĽANY        
         Hlavná 578,  925 22  Veľké Úľany 

Kontakt : 031/7878108 
 

 
        

Výzva na predloženie ponuky 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Veľké Úľany                            
IČO:    00306282 
Sídlo:    Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany 
Kontaktná osoba:  Mgr. Zuzana Metzner, MBA 
Telefón:   031/7878 199      
Fax:    031/7878 192 
Elektronická pošta:  obecnyurad@velkeulany.sk 
Internetová adresa: www.ulany.sk 
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky:  
Nájomné byty - 4 b.j.  Veľké Úľany 

4. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby: 
„Nájomné byty - 4 b.j.  Veľké Úľany".  
V rámci zákazky bude vybudovaný nájomný bytový dom so 4 bytovými jednotkami. Riešené územie 
výstavby je situovaný na pozemku P.č. 164/2 v centrálnej časti obce Veľké Úľany. Budova je 
navrhnutá ako murovaná stavba. Objekt bude obdĺžnikového pôdorysného tvaru, a bude mať jedno 
nadzemné podlažie. Celá budova bude zastrešená s jednoduchou šikmou sedlovou strechou. 
Podrobný opis stavebných prác je uvedený v prílohe výzvy v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer. 
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný kód CPV: 45215210-2 
Dodatočný kód CPV: 71320000-7 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 162 733,07 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: 
Obec Veľké Úľany 

 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 

mailto:obecnyurad@velkeulany.sk
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predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v 
bode 1. tejto výzvy. 
 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
do 15.12.2020 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov MDVaRR a z úveru zo ŠFRB a z vlastných 
prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Predpokladané 
fakturačné obdobie je mesačné, ale môže byť upravené podľa zmluvy o dotácií a úverovej zmluve. 
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 30 
kalendárnych dní od prijatia faktúry. 

 

13. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie: 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.  
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si 
overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, 
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 
hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 

 

Technická a odborná spôsobilosť: 
Uchádzač preukáže minimálne 1 referenciu alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote min. 160 000,- Eur bez DPH, alebo ekvivalent v inej mene 
za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za práce 
rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú práce na výstavbe budov 
pozemného staviteľstva. 
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii zodpovednej osoby - 
projektant. Požaduje sa, aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v oblasti predmetu zákazky, 
podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, 
resp. ekvivalentnú obdobnú spôsobilosť uznanú v krajinách Európskej únie pre výkon činnosti projektant 
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s odborným zameraním na pozemné stavby. Odbornú kvalifikáciu uchádzač preukáže osvedčením o 
vykonanej skúške (alebo ekvivalentným dokladom), odbornú prax životopisom a disponibilitu pre 
uchádzača zmluvou, dohodou alebo čestným vyhlásením. 
 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia 
podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené 
verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným 
vyhlásením nahradil. 
 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
Nakoľko sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení 
ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, komisia vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k 
vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby 
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 
na predmet zákazky. 
 

14. Ponuková cena  
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady potrebné 
na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, 
vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu 
vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch 
do pôvodného stavu. Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov 
neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia 
niektorých služieb, dodávok a prác do cenovej ponuky. 

 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4 tejto výzvy – Opis zákazky. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo 
českom jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka 
predkladá. 

• Cenová ponuka – rozpočet stavby - na celý predmet obstarávania, podľa výkazu výmer (v prílohe)  
• Doklady a dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 

 

17. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
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prieskumu:  
Cenová ponuka – „Nájomné byty - 4 b.j.  Veľké Úľany“- Neotvárať !  
na adresu: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany, 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk   
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej 
pošty. 
 

18. Lehota na predloženie ponuky: 12.02.2020 do 10:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

19. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného 
uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v 
tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 
 

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.03.2020   
 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
V prípade ak najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 5 ods. 4 zákona, verejný 
obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku. Tento postup v 
uvedenom prípade nebude vyhodnotený a bude slúžiť na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu 
(Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Verejný obstarávateľ predpokladá, že financovanie plnenia predmetu zákazky bude z dotačných 
prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a z úveru 
poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ 
požaduje aby cena zákazky bola stanovená v súlade s vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej 
podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o 
obsahu žiadosti. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena nebude v súlade s Vyhláškou 
č. 284/2013 Z.z. v platnom znení. 

Uzavretie zmluvy a plnenie zákazky je podmienené pridelením dotačných prostriedkov z uvedených 
zdrojov. 

Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 

Veľké Úľany, 05.02.2020 
  
 
        –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

       Ing. František Gőgh, DBA 
       starosta obce 

mailto:laci@buslaci.sk
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Projektová dokumentácia, výkaz výmer a  časti výzvy na predkladanie ponuky, ktoré majú byť súčasťou 
ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, sú v prílohe SP v editovateľnej 
podobe podľa nižšieho znázornenia: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prílohy 

















































































 
SZING – EX - PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. 


VILA – FUDEMUS, Hlavná 1554, 925 22  Veľké  Úľany 
PROJEKTOVANIE, DOZOROVANIE A REALIZÁCIA STAVIEB 


Tel./Fax.: +421/0/31 78 78 381, E-mail.: szing@szing.sk, www.szing.sk 
 


 
 


SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
TECHNICKÁ  SPRÁVA 


 
PROJEKT STAVBY 


PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 


 
 
 
 
NÁZOV STAVBY :  NÁJOMNÉ BYTY  - 4bj 
 
INVESTOR :   OBEC VEĽKÉ ÚĽANY 
         
MIESTO  STAVBY :  VEĽKÉ ÚĽANY 
 
Katastrálne  územie :   VEĽKÉ ÚĽANY 
Parcelné čísla:    164/2 
  
SPRACOVATEĽ :  SZING – EX – PROJEKT  


SLOVAKIA spol. s r.o.  Veľké Úľany 
 
ZODP.PROJETANT : ING.  PAVOL  SZÁRAZ 
 
VYPRACOVAL :  ING.  PAVOL  SZÁRAZ 
 
DÁTUM :   11/2019 
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A. SPRIEVODNÁ   SPRÁVA 
 
A.1.  Identifikačné  údaje  stavby : 
 
Názov stavby : Nájomné byty – 4bj 
Miesto stavby : Veľké Úľany 
Kat. územie :  Veľké Úľany 
Parcelné číslo:  164/2 
Okres:   Galanta 
Kraj:   Trnavský 
 
Charakter stavby: Novostavba   
Dodávateľ stavby: Dodávateľsky 
 
Spracovateľ PS: SZING – EX – PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. 
   VILA-FUDEMUS, Hlavná 1554,  925 22  Veľké Úľany 
Zodp. projektant : Ing. Pavol Száraz 
Vypracoval :  Kolektív projektantov 
Stupeň:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
 
A.2.  Identifikačné  údaje  investora :  
 
Investor  :  Obec Veľké Úľany 
Sídlo :   Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany 
 
A.3.  Základné  údaje  charakterizujúce  stavbu : 
 
Predmetom predkladaného riešenia je návrh výstavby nájomného bytového domu so 4 
bytovými jednotkami. Riešené územie výstavby  je situovaný na pozemku  P.č. 164/2 
v centrálnej časti obce Veľké Úľany . Územie je komunikačne priamo napojené na 
Školskú ulicu. Územie kde je situovaná výstavba je podľa výpisu z katastra ako 
zastavané plochy a nádvoria.    
Predkladaná dokumentácia pre stavebné povolenie rieši  výstavbu nového bytového 
domu, ktorá pozostáva zo samotnej budovy a z príslušných prípojok inžinierskych 
sietí. 
 
A.4.  Prehľad  východiskových  údajov : 
 
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo nasledovné: 
-   kópia z katastrálnej mapy 
-   geometrický plán 
-   územný plán obce Veľké Úľany 
-   konzultácie a úpravy projektu podľa požiadaviek investora 
-   podklady od investora na projektovú dokumentáciu predmetnej stavby 
-   obhliadka a domeranie jestvujúceho stavu vykonané projektantom 
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A.5.  Zdôvodnenie a ciele stavby : 
 
Cieľom je výstavba nového bytového domu. Účelom výstavby nového objektu je 
zabezpečenie pre obyvateľov obce  nájomné bývanie na trvalé bývanie. 
Hlavným profilom objektu bude  zabezpečenie priestorov na bývanie pre  občanov 
obce.  Projekt rieši jednoduchú prevádzku bytového domu, v ktorom sú navrhnuté 
nájomné byty.  
Územie je pre stavebníka výhodné svojou polohou a previazanosťou na komunikačné 
siete. 
  
A.6.  Termín začatia a ukončenia výstavby, lehota výstavby : 
 
Investor má záujem o čo možné najrýchlejšie uvedenie novostavby  do prevádzky. 
  
A.7.  Celkové  náklady  stavby : 
 
Celkové orientačné náklady na stavbu zahrňujú náklady na : 


- stavebné práce HSV + PSV, 
- VRN, 
- DPH, 


 
Celkové rozpočtové náklady stavby : podľa samostatného rozpočtu stavby. 
 
A.8.  Členenie stavby na stavebné objekty : 
 
Stavebné objekty : 
SO 01 -  Nájomné byty 4 b.j.  
SO 02 -  Vodovodná prípojka 
SO 03 -  Kanalizačná prípojka 
SO 04 -   Káblová NN prípojka 
SO 05 -  Spevnené plochy   
 
 
A.9.  Časové a vecné väzby  stavby  na  okolitú  výstavbu :  
 
Stavba nemá žiadne časové a vecné väzby na okolitú výstavbu. 
 
A.10.  Časová postupnosť výstavby : 
 
Navrhovaná výstavba pozostáva realizácie navrhovaného objektu  a  napojenia 
objektu na inžinierske siete. 
Z hľadiska postupu výstavby je nutná nasledovná časová postupnosť : 
 
1. Realizácia bytového domu – Nájomné byty 4 b.j.  /SO 01/  
2. Realizácia prípojok inžinierskych sietí /SO 02 – SO 04/ 
3. Realizácia spevnených plôch /SO 05/ 
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A.11.  Prehľad užívateľov a prevádzkovateľom stavby : 
 
Prevádzkovateľom stavby –   bude investor.  
 
A.12.  Urbanistické,  architektonické  a  stavebno-technické riešenie stavby, 
zastavaná plocha : 
 
Predmetom predkladaného riešenia je návrh výstavby nájomného bytového domu so 4 
bytovými jednotkami. Riešené územie výstavby  je situovaný na pozemku  P.č. 164/2 
v centrálnej časti obce Veľké Úľany . Územie je komunikačne priamo napojené na 
Školskú ulicu. Územie kde je situovaná výstavba je podľa výpisu z katastra ako 
zastavané plochy a nádvoria.    
Predkladaná dokumentácia pre stavebné povolenie rieši  výstavbu nového bytového 
domu, ktorá pozostáva zo samotnej budovy a z príslušných prípojok inžinierskych 
sietí. 
Účelom navrhovanej výstavby je získanie nových priestorov na nájomné bývanie pre 
občanov. Navrhovaná budova bude mať orientáciu obytných miestností V-J-Z, s čím 
dosiahneme pri osvetlení jednotlivých bytov dostačujúce oslnenie. 
Objekt nájomných bytov je riešená ako murovaná konštrukcia, zastrešená 
jednoduchou sedlovou strechou. V objekte sú navrhnuté štyri nájomné byty. 
  
Technické údaje : 
Zastavaná plocha celkom :      181,300 m2 


Úžitková plocha celkom :      136,840 m2 


Úžitková plocha  jedného bytu :       34,210 m2 


Obytná plocha  jedného bytu :       20,900 m2 


 
A.13.  Riešenie  dopravy, statická doprava : 
 
Napojenie územia na jestvujúcu dopravnú sieť je riešené v náväznosti na jestvujúcu 
miestnu komunikáciu. 
 
A.14.  Starostlivosť  o  životné  prostredie : 
 
Počas prevádzkovania objektu  budú vznikať nasledovné odpady :  
 
20 03 01 zmesový komunálny odpad 
 
Odpadové hospodárstvo : 
Nakladanie s odpadmi je riešené v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. Pri prevádzke 
sa predpokladá vzniknutie nasledovných odpadov, zaradené podľa vyhlášky 
č.284/2001 MŽP SR. 
Komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do zberných nádob zodpovedajúci 
systému zberu v obci Veľké Úľany a nakladať s ním v súlade so záväzným 
nariadením obce Veľké Úľany  o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu. 
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B.  SÚHRNNÁ   TECHNICKÁ   SPRÁVA 
 
B.1.  Charakteristika územia stavby 
 
B.1.1. Širšie územie väzby 
 
Obec Veľké Úľany sa nachádza v okrajovej juhozápadnej časti Trnavského kraja a  
v okrajovej juhozápadnej časti okresu Galanta. 
Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti obce Veľké Úľany. Riešené územie je  
v súčasnosti využívaná ako zastavané plochy a nádvoria.  Komunikačne je územie 
napojené zo západnej strany. 
 
B.1.2. Charakter staveniska 
 
Stavenisko má dobré východiskové podmienky pre výstavbu. Pozemok je rovný  
s výškovým rozdielom max. 0,3 m. Bude uvoľnené bez fyzických obmedzení. Prístup 
na stavenisko zo západnej cez vjazd na pozemok. Územie je bez technickej 
infraštruktúry. Existujúce IS, z ktorých bude výstavba napojená, sú privedené až na 
okraj pozemku. 
 
B.1.3. Geologické pomery 
 
Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí územie obce do Podunajskej 
nížiny a v rámci nej do geomorfologického celku Podunajská rovina. Pred 
spracovaním ďalšieho stupňa PD je potrebné zrealizovať geologický prieskum. 
  
B.1.4. Hydrogeologické pomery 
 
Územie sa podľa charakteru odtoku zaraďuje do vrchovinno-nížinnej oblasti  
s dažďovo-snehovým režimom odtoku. V tejto oblasti majú vodné toky najvyššie 
stavy vody v marci a v apríli. Sneh sa topí aj viackrát za zimu, preto vysoký stav býva 
aj v zimných mesiacoch. Najmenší odtok v tejto oblasti je koncom leta a začiatkom 
jesene. Výška spodnej vody sa pohybuje okolo kóty 3-3,5 m pod úrovňou RT. 
 
B.1.5. Vegetačné hodnotenie územia 
 
Predmetné územie bolo v minulosti využívaná ako zastavané plochy a nádvoria, bez 
záberu poľnohospodárskej pôdy.  
 
B.1.6. Klimatické podmienky 
 
Obec Veľké Úľany patrí do teplej klimatickej oblasti, mierne vlhkej s miernou zimou. 
Celkovo je možné túto oblasť charakterizovať ako najteplejšiu, ale zároveň pomerne 
suchú oblasť v rámci Slovenska. Priemerná ročná teplota je 9-10 °C, pričom 
priemerná teplota v januári je -1 až -2°C  a v júli dosahuje viac ako 20°C. Priemerný 
počet letných dní za rok je 60-70 a počet dní so snehovou prikrývkou je 40-50. Dané 
územie patrí do oblasti s priemerným ročným úhrnom zrážok 550-600 mm. 
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B.1.7. Dotknuté ochranné  
 
Navrhovaná výstavba je riešené v území II. ochranného pásma vodného zdroja Jelka.  
Ochranné pásma ostatných inžinierskych sietí existujúcich  a navrhovaných sú  
v návrhu rešpektované. 
 
B.1.8. Pamiatková rezervácia, resp. pamiatkové zóny a chránené územia 
 
Stavba nezasahuje do žiadnych pamiatkových rezervácií, resp. pamiatkových zón, ani 
s nimi nesusedí. 
Stavba sa nenachádza a nezasahuje do žiadnych chránených území. 
 
B.1.9. Príprava územia 
 
Príprava územia bude spočívať vytýčením zastavaných  plôch. Výkopová zemina 
bude použitý pri sadových úpravách po ukončení výstavby. 
Prípravu na samotnú stavbu bude riešiť projekt organizácie výstavby súčinnosti na 
jednotlivé pozemné a podzemné objekty v stupni projektu pre realizáciu stavby. 
 
B.2.  Urbanistické riešenie 
 
Predmetom predkladaného riešenia je návrh výstavby nájomného bytového domu so 4 
bytovými jednotkami. Riešené územie výstavby  je situovaný na pozemku  P.č. 164/2 
v centrálnej časti obce Veľké Úľany . Územie je komunikačne priamo napojené na 
Školskú ulicu. Územie kde je situovaná výstavba je podľa výpisu z katastra ako 
zastavané plochy a nádvoria.    
Predkladaná dokumentácia pre stavebné povolenie rieši  výstavbu nového bytového 
domu, ktorá pozostáva zo samotnej budovy a z príslušných prípojok inžinierskych 
sietí. 
Účelom navrhovanej výstavby je získanie nových priestorov pre nájomné bývanie pre 
občanov obce.  
Navrhovaná budova bude mať orientáciu obytných miestností V-J-Z, s čím 
dosiahneme pri osvetlení jednotlivých bytov dostačujúce oslnenie. Riešená budova 
bude obdĺžnikového pôdorysnéhbo  tvaru, a bude mať jedno nadzemné podlažie. 
Dispozičné riešenie bolo navrhované v zmysle požiadaviek investora. 
Objekt nájomných bytov je riešená ako murovaná konštrukcia, zastrešená 
jednoduchou sedlovou strechou. V objekte sú navrhnuté štyri nájomné byty. 
  
Technické údaje : 
Zastavaná plocha celkom :      181,300 m2 


Úžitková plocha celkom :      136,840 m2 


Úžitková plocha  jedného bytu :       34,210 m2 


Obytná plocha  jedného bytu :       20,900 m2 
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B.3. Popis stavebných objektov 
 
B.3.1. Dispozičné , prevádzkové a technické  riešenie výstavby  
 
SO - 01   Nájomné byty  4 b.j.  
Objekt je riešená ako bytová budova so 4 bytovými jednotkami, ktorých každý ma 
samostatný vstup priamo z exteriéru. Budova je navrhnutá  ako  murovaná stavba. 
Objekt bude obdĺžnikového pôdorysnéhbo  tvaru, a bude mať jedno nadzemné  
podlažie. Celá budova bude zastrešená s jednoduchou šikomou sedlovou strechou.   
V budove sú navrhované nájomné byty. Ide o byty na prechodné a trvalé bývanie. 
Dispozične sú navrhnuté byty nasledovne : 
Byt č.1 – predsieň, komora, kúpeľňa s WC, obývacia izba + kuchyňa 
Byt č.2 – predsieň, komora, kúpeľňa s WC, obývacia izba + kuchyňa 
Byt č.3 – predsieň, komora, kúpeľňa s WC, obývacia izba + kuchyňa 
Byt č.4 – predsieň, komora, kúpeľňa s WC, obývacia izba + kuchyňa 
 
Objekt je obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Obvodový plášť bude tvorený  
z presných tvárnic YTONG hr. 300 mm, ktorá bude celá zateplená . Strechu bude 
tvoriť drevený krov s tvrdou strešnou krytinou. 
 
 Základy 
Nosná konštrukcia objektu, ktorú tvoria murované steny bude založená na 
železobetónových základových pásoch. 
 
Zvislé konštrukcie 
Nosná konštrukcia objektu je murovaná, ktorú tvoria steny z tvárnic YTONG  
a SILKA hr. 300 mm.  Priečky v objekte budú taktiež murované z  tvárnic YTONG 
hr. 150 mm. 
 
Vodorovné konštrukcie 
Stuženie objektu  bude s pomocou monolitických železobetónových vencov. 
 
Zastrešenie 
Zastrešenie bude riešené ako drevený krov a tvrdou krytinou.  
 
Výplne otvorov 
Všetky dvere a okná z exteriéru sú navrhované ako plastové. Výplne otvorov podľa 
požiadaviek musia spĺňať akustické a teplotechnické  predpisy. 
Interiérové dvere sú navrhované ako drevené. Výplne otvorov podľa požiadaviek 
musia spĺňať akustické a protipožiarne predpisy. 
 
Úpravy povrchov 
Vnútorné a vonkajšie omietky sú navrhované ako vápenno-cementové hladké. 
V hygienických miestnostiach bude keramický obklad do výšky 1,50 až 2,00 m . 
Vonkajšia povrchová úprava bude farebne prispôsobená okoliu. 
 
Klampiarske konštrukcie 
Oplechovanie parapetov okien, odkvapové žľaby a zvody vrátane doplnkov sú  
vyrobené  z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. 
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Dažďové zvody a žľaby je možné použiť aj plastové, ktoré doporučujeme zladiť 
s farbou fasády. 
 
Izolácie 
Podlahové izolácie  v prostredí bez prítomnosti spodnej vody sú tvorené izolačnými 
pásmi  2x HYDROBIT + Np. Pásy sú vzájomne lepené asfaltovými nátermi.  Keby sa 
v priebehu výkopových prác objavila spodná voda, je potrebné prehodnotiť materiál, 
aj spôsob vykonania izolácie. 
Na tepelnú izoláciu zatepľujúcu podlahy sa položí polyetylénová fólia, aby po 
položení ďalších vrstiev nezatiekla voda do tepelnej izolácie.       
Izolácia strechy – stropu je realizovaná tepelnou izoláciou minerálnych vlákien. 
Tepelná izolácia podlahy bude taktiež bude z minerálnych vlákien alt. polystyrén.  
 
Podlahy 
Vo veľkej miere  sú navrhnuté z keramickej dlažby – umývateľné, a plávajúca 
podlaha. 
 
Maľby a nátery 
Maľby murovaných a omietnutých stien sa opatria 2x páčkom a 2x maľbou ESMAL. 
Nátery kovových a klampiarskych konštrukcií opatriť dvojnásobným olejovým 
náterom. 
 
SO – 02 Vodovodná prípojka 
Navrhovaná výstavba bude napojená so samostatnou  prípojkou na verejný vodovod 
cez vodomernú šachtu. Z vodomernej šachty ďalej budú riešené vnútorné rozvody 
objektu. 


 
SO – 03 Kanalizačná prípojka 
Navrhovaná výstavba bude napojená samostatnou  prípojkou na verejnú splaškovú 
kanalizáciu cez revíznu šachtu.  
Dažďová kanalizácia bude riešená v rámci pozemku samostatne. Odvod dažďových 
vôd bude riešená na zelené plochy pozemku. 
 
SO – 04 Káblová NN prípojka 
Navrhovaná výstavba bude napojené s novými NN rozvodmi z verejnej distribučnej 
siete.  
 
SO – 05 Spevnené plochy 
Navrhovaná výstavba bude napojené s novými vjazdom na miestnu komunikáciu, 
a budú vybudované obslužné spevnené plochy – chodník, odstavná plocha pre autá.  
 
Všetky podrobnosti súvisiace s jednotlivými objektmi sú vyšpecifikované a 
vypracované v samostatných častiach  PD pre stavebné povolenie podľa platných 
predpisov a STN. 
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B.4. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
B.4.1. Ochrana životného prostredia 
 
Predmetná stavba nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie lokality 
resp. obce. Počas realizácie ani pri samotnej prevádzke objektov nie je nutné 
stanovovať ani dočasné ochranné hygienické pásma. Navrhovaný vstup na stavenisko 
ako i režim na stavenisku rešpektuje zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie. 
 
B.4.2. Nakladanie s odpadmi 
 


V tejto časti o odpadoch sa rieši zabezpečenie ochrany životného prostredia 
správnym nakladaním so vzniknutými odpadmi technickými prostriedkami v zmysle 
platných predpisov a technických noriem.  
Projekt rieši jednoduchú prevádzku budovy.  Nakoľko užívaním stavby nebudú 
produkované žiadne nebezpečné odpady, nebude potrebné vypracovať manipulačno-
prevádzkový poriadok ani plán opatrení pre prípad havárie únikom látok škodiacich 
vodám a zeminám v zmysle Vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z. resp. novelizovaných 
predpisov o odpadoch. 
 
Určenie odpadov vzniknutých  počas výstavby 


Pôvodca odpadov odvezie odpad, ktorý vznikne počas výstavby na povolenú 
skládku. Nakladanie s odpadmi je riešené v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. Pri 
prevádzke sa predpokladá vzniknutie nasledovných odpadov, zaradené podľa 
vyhlášky č.365/2015 MŽP SR. 


Všetky stavebné stroje musia byť v dobrom technickom stave, aby pri ich 
činnosti nedochádzalo k úniku ropných látok. 
V prípade znečistenia vozidiel je potrebné zabezpečiť ich čistenie pred výjazdom na 
verejnú komunikáciu. 
Výkopová zemina sa použije na spätné zásypy a násypy, resp. sa vyvezie na povolenú 
skládku. 
Pri kolaudácii stavby dodávateľ stavby  je povinný predložiť doklad o uložení 
stavebnej sutiny. 
Komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do zberných nádob zodpovedajúci 
systému zberu v obci Veľké Úľany a nakladať s ním v súlade so záväzným 
nariadením obce Veľké Úľany  o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu. 
 
Určenie odpadov vniknutých počas prevádzky 
Komunálny odpad bude sústreďovaný do typizovaných nádob. Na parcele budú 
umiestnené typizované smetné nádoby /podľa požiadaviek odvozcu odpadkov/. Pri 
narábaní s odpadmi treba postupovať podľa platných predpisov a vyhlášok. 
Komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do zberných nádob zodpovedajúci 
systému zberu v obci Veľké Úľany a nakladať s ním v súlade so záväzným 
nariadením obce Veľké Úľany  o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu. 
Počas prevádzky nebudú vznikať nebezpečné odpady, nakoľko predmetný projekt 
rieši jednoduchú prevádzku bytového domu.  
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Príslušné odpady /papier, sklo, PET fľaše/  budú prevádzkovatelia a nájomcovia 
priestorov zbierať v súlade so záväzným nariadením obce Veľké Úľany  o zbere, 
preprave a zneškodňovaní separovaného odpadu. 
Nakoľko riešené územie sa nachádza v  II. ochrannom pásme vodného zdroja Jelka, je 
potrebné dbať na to aby žiadne škodlivé látky nemohli sa dostať do podzemných vôd.  
 
B.4.3. Hluk 
 
Počas výstavby sa predpokladá prevádzka ťažkých zemných strojov v areáli a ich 
premávka po prístupových komunikáciach. Hluk sa bude šíriť aj z priestoru zariadení 
staveniska. Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje doprava  materiálu a odvoz 
odpadu ťažkými nákladnými vozidlami a realizácia zemných prác.  
Počas prevádzky predpokladané hladiny hluku pre riešené územie neprekročia 
najvyššie prípustné hodnoty určené vo vyhláške MZSR, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.  
 
B.4.4. Ovzdušie 
 
Priestor navrhovanej stavby bude počas výstavby zdrojom sekundárnej prašnosti , 
stavebná doprava bude líniovým zdrojom exhalátov a prašnosti.  Celkový príspevok 
k znečisteniu ovzdušia bude vzhľadom na dobré rozptylové podmienky v území 
nízky.  
 
B.4.5. Odpadové vody 
 
Splaškové odpadové vody z nového objektu  budú odvádzané cez novú kanalizačnú 
prípojku do verejnej kanalizácie. 
Dažďové vody z objektu budú odvodené vonkajšími dažďovými zvodmi na okolité 
zelené plochy.    
Nakoľko riešené územie sa nachádza v  II. ochrannom pásme vodného zdroja Jelka, je 
potrebné dbať na to aby žiadne škodlivé látky nemohli sa dostať do podzemných vôd. 
 
B.4.6. Denné osvetlenie 
 
Predkladaná dokumentácia navrhuje výstavbu objektu s nájomnými bytmi nižšieho 
štandardu. 
Projektová dokumentácia je riešená z hľadiska vyhlášky MŽP č.532/2002, MZ č. 
541/2007 a MZ č. 259/2008 o podrobnostiach a o požiadavkách na osvetlenie 
a preslnenie budovy.  
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UPOZORNENIE 
 
Príslušná projektová dokumentácia je určená iba na získanie stavebného 
povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, 
projektanti nezodpovedajú za vzniknuté škody, prípadne ohrozenia zdravia 
a života pracovníkov na stavbe. 
Pred zahájením stavebných prác je nutné vypracovať ďalší stupeň projektovej 
dokumentácie na realizáciu stavby. 
Projektanti nenesú žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez ich 
písomného súhlasu.  
 


Veľké Úľany, 11/2019      Ing. Pavol Száraz 
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Technická správa 
- Zdravotechnika - 


 


 


Zodp. projektant : Ing. Alfréd Gáspár 
Projektant  : Ing. Alfréd Gáspár 
Stavba   : NÁJOMNÉ BYTY – 4 BJ Veľké Úľany 
Investor  : Obec Veľké Úľany 
Miesto   :  Veľké Úľany, č.parc.: 164/2 
Stupeň PD  :  Projekt stavby k stav. povoleniu 
Dátum   :  11/2019 


  
Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechnických inštalácií a zariadení bola 


projektová dokumentácia stavebnej časti a príslušné STN. Predmetná dokumentácia je 
vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami 
investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú 
dopracované v ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby. 


 
Vodovod 
 


Zásobovanie plánovaného objektu NÁJOMNÉ BYTY  so štyrmi bytovými jednotkami  
pitnou vodou sa zabezpečí z verejného vodovodu obce Veľké Úľany. 


Navrhovaná združená vodovodná prípojka bude z materiálu HDPE DN 50            
(d 63 mm), dĺžky  5,0 m  s napojením na verejný vodovod. V mieste napojenia vodovodnej 
prípojky na verejný vodovod bude osadený navŕtavací pás so zemnou súpravou ukončenej na 
teréne liatinovým prípojkovým poklopom s obetónovaním.  


Navrhovaná združená vodomerná šachta  ZVŠ bude slúžiť na meranie množstva 
odobratej vody objektu s centrálnym vodomerom (fakturačný vodomer) - vodomerná 
zostava : vodomer SENSUS DN 40, redukcie DN 50/40, spätný ventil DN 50, filter DN 50, 
uzatvárací ventil DN 50, uzatvárací ventil s vypúšťacím ventilom  a prechodky UNIDELTA.  


Za centrálnym vodomerom budú 4 samostatné vetvy prívodu vody do budovy pre        
jednotlivé  bytové jednotky cez samostatné štyri podružné vodomery studenej vody a jedna 
vetva s vodomerom pre nezavodnený požiarny vodovod. Vodomerné zostavy budú 
umiestnené v ZVŠ za fakturačným vodomerom.  


Podružný vodomer - vodomerná zostava : vodomer SENSUS DN 20, redukcie DN 
25/20, spätný ventil DN 25, filter DN 25, uzatvárací ventil DN 25, uzatvárací ventil 
s vypúšťacím ventilom a prechodky UNIDELTA. Každý vodomer bude prístupný  pre 
oprávnenú osobu prevádzkovateľa verejného vodovodu a správcu budovy, pre prípadné 
opravy, údržbu a odčítanie aktuálneho stavu.  
 Prívodné potrubie vody zo ZVŠ do  objektu bude z rúr   HDPE DN 25 (d 32 mm)  
celkovej dĺžky 60,0 m a    HDPE DN 32 (d 40 mm) dĺžky 25,80 m . 


Hlavný uzáver vody s vypúšťacím ventilom bude umiestnený v združenej vodomernej 
šachte ZVŠ o vnútorných pôdorysných rozmeroch 1,2 x 1,5 m pri svetlej výške 1,8 m.  
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Vodomerná šachta je navrhnutá ako monolitická, izolovaná z armovaného betónu so 
zabudovanými vodotesnými prestupmi pre HDPE rúru d 63, 40 mm a 32 mm. V šachte budú 
osadené stúpadlá (viď. výkres ZVŠ). Vstup do šachty je možný cez štvorcový liatinový 
poklop s minimálnym rozmerom 600/600 mm, ktorý je opatrený vetracou hlavicou. 
Vodomerná šachta bude zriadená v prednej časti pozemku vo vzdialenosti max. 1,0 m za 
oplotením (uličná čiara). 


Rozvod vody v objekte je navrhnutý z materiálu PP ( polypropylén ) na zvárané resp. 
závitové spoje. Pri výstupe vodovodu z podlahy sa osadí prechodka HDPE / PP príslušnej 
dimenzie. Rozvod vody bude vedený v múroch opatrený tepelnou izoláciou  “Mirelon”, v 
spáde smerom k vypúšťacím miestam ( pozri výkresovú časť PD ). Na príslušných miestach 
sú navrhnuté uzatváracie  armatúry.  


Na prípravu teplej úžitkovej vody bude slúžiť elektrický kotol “PROTHERM“ 
typu AQUA COMPLET Ray 6K + externý zásobník TÚV typu FE 120 BM s objemom 
117 l samostatne pre každú bytovú jednotku. Pri vstupe studenej vody do ohrievača bude 
inštalovaný poistný ventil so spätným ventilom a uzatvárací ventil (GK) a na výstupe teplej 
vody len uzatvárací ventil (GK).  


Požiarny vodovod sa vyhotoví z rúr oceľových pozinkovaných príslušnej 
dimenzie. Pri výstupe stúpačky požiarneho vodovodu z podlahy sa osadí prechodka  
HDPE/oceľ, príslušnej dimenzie. Pre požiarne účely sa navrhuje 2x hadicové 
zariadenie s tvarovostálou hadicou (hadicový navijak) dĺžky 30 m priemeru 25 mm 
s min. priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s min. prietokom         
Q = 59 l/min. pri tlaku 0,2 MPa. Hadicový navijak-2 ks, bude umiestnený na fasáde podľa 
projektu požiarnej ochrany, ktorý bude napojený na nezavodnenú stúpačku požiarneho 
vodovodu. Vzhľadom na skutočnosť, že hydrant musí byť umiestnený v spoločných 
priestoroch mimo budovy, kde nie je možné zabezpečiť temperovanie miestnosti, sa navrhuje 
nezavodnený požiarny vodovod, ktorého hlavný uzáver s vypúšťacím ventilom bude 
umiestnený vo vodomernej šachte.  


 
Kanalizácia  
 


Splaškové odpadové vody vznikajúce v súvislosti s užívaním  plánovanej budovy – 
NÁJOMNÉ BYTY  so štyrmi bytovými jednotkami budú odvádzané do verejnej kanalizácie 
mesta existujúcou kanalizačnou prípojkou, ktorá bola vybudovaná v rámci výstavby verejnej 
kanalizácie (ukončená zátkou).  


Navrhovaná vonkajšia kanalizácia objektu z rúr PVC d 110 mm – 3,5 m a PVC d 
160 mm – 30,5 m sa napája na existujúcu kanalizačnú prípojku z  PVC d 160 mm – 7,5 
m cez revízne a čistiace šachty RŠ1 až RŠ4 zriadené mimo objektu.  


Kanalizácia je navrhnutá z rúr PVC príslušnej dimenzie, trasovanie a spádovanie je 
zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.  


Kanalizačný zvod bude vedený pod podlahou z rúr PVC d 110, 125 mm medzi 
základovými konštrukciami  v spáde min. 3% na ktorý sa napájajú jednotlivé kanalizačné 
vetvy taktiež pod podlahou. Pod pätkovým kolenom bude vytvorený pevný podklad. Vetranie 
vnútornej kanalizácie bude zabezpečené vyvedením odpadových potrubí nad strechu 
ukončených vetracou hlavicou (potr. č. 3,7). 
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Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané na okolitý 
nespevnený terén tak , aby neboli dotknuté záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností. 


Revízna šachta na kanalizačnej prípojke musí byť vodonepriepustná. Navrhuje sa z 
materiálu PVC s vnútorným priemerom d 400 mm s poklopom. Pre prestupy rúr cez stenu 
šachty sa osadia šachtové prechodky príslušnej dimenzie. 


Zemné práce pre potrubné vedenie vodovodu a kanalizácie sú uvažované v zemine lll. 
triedy ťažiteľnosti. Výkop ryhy sa môže vykonávať až po vytýčení podzemných inžinierskych 
sietí a objektov. V miestach pri križovaní s podzemnými vedeniami a súbehu sa zemné práce 
musia realizovať ručne. Pri križovaní trasy potrubia so spevnenými plochami navrhujem 
použiť bezvýkopovú technológiu, t.j.: pretláčanie potrubia.  


Potrubie sa uloží do vykopanej ryhy požadovanej hĺbky a šírky na zhutnené pieskové 
lôžko hr. 150 mm. Obsyp potrubia do výšky min. 300 mm od povrchu rúry sa vykoná 
pieskom so zhutnením. Zbytok ryhy sa zasype štrkopieskom zo zhutnením a vlhčením           
po vrstvách 150 mm. Vykopané ryhy hlbšie ako 1,0 m je nutné pažiť. 


Zariaďovacie  predmety, armatúry a príslušenstvo zabezpečí investor podľa vlastného 
výberu na základe trhových podmienok. Zariaďovacie predmety budú napojené                     
na kanalizáciu pomocou pripojovacích rúr príslušnej dimenzie cez zápachový uzáver.  


Po ukončení inštalačných prác ZT je nutné vykonať tlakovú skúšku  vodovodu resp. 
tesnostnú skúšku kanalizácie. 


Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných inžinierskych sietí, ktorých poloha je zakreslená v tejto PD len orientačne. 
Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené. 
V blízkosti inžinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne 
ručne, bez mechanizmov. 
 
Hydrotechnické výpočty     podľa vyhl.  MŽP SR č. 684/2006 


 


1. Výpočet potreby pitnej vody pre 4 bytové jednotky 
       
- špecifická potreba vody : 135 l/osoba, deň 
- počet osôb : 8 osôb (2 osoby pre 1 byt. jednotku)                 
        
a., Priemerná denná potreba vody : QP  


QP = 135 x 8 = 1080 l/deň = 0,0125 l/s  
b., Maximálna denná potreba vody : QM 


QM= QP x kD = 1080 x 1,4 = 1512  l/deň = 0,0175l/s 
c., Maximálna hodinová potreba vody : QH 


QH = QM x kH = 1512 x 1,8 = 2721,6 l/deň = 0,0315 l/s 
 


kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti                               
kH = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti 


 
2. Výpočet množstva splaškových odpadových vôd pre 4 bytové jednotky: 
 


QOV = QP x t = 1080 x 30 = 32400 l/mesiac 
QOV = 32,40 m3 /mesiac 
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kde :  QP    je priemerná potreba vody (l/deň) 
t      je priemerný počet dní v mesiaci (deň) 


 
Produkcia splaškových odpadových vôd za rok pre 4 bytové jednotky: 


 
QOV,r = QOV x 12 = 32,4 x 12 = 388,8 m3 /rok 


 
Splaškové odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie obce. 


 
Záver 


 
 Upozorňujem investora, že predmetná dokumentácia slúži výlučne pre účely 
zabezpečenia stavebného povolenia.   
Pred zahájením prác je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu realizácie stavby 
dopracovanú o podrobnosti a detaily. 


 
 


 
 


 
 


Vypracoval :  Ing. Alfréd Gáspár                    11/2019 
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1.  ÚČEL  OBJEKTU, ZASTAVANÁ  PLOCHA 
  
Predmetom predkladaného riešenia je návrh výstavby nájomného bytového domu so 4 
bytovými jednotkami. Riešené územie výstavby  je situovaný na pozemku  P.č. 164/2 
v centrálnej časti obce Veľké Úľany . Územie je komunikačne priamo napojené na 
Školskú ulicu. Územie kde je situovaná výstavba je podľa výpisu z katastra ako 
zastavané plochy a nádvoria.    
Predkladaná dokumentácia pre stavebné povolenie rieši  výstavbu nového bytového 
domu, ktorá pozostáva zo samotnej budovy a z príslušných prípojok inžinierskych 
sietí. 
Účelom navrhovanej výstavby je získanie nových priestorov na nájomné bývanie pre 
občanov. Navrhovaná budova bude mať orientáciu obytných miestností V-J-Z, s čím 
dosiahneme pri osvetlení jednotlivých bytov dostačujúce oslnenie. 
Objekt nájomných bytov je riešená ako murovaná konštrukcia, zastrešená 
jednoduchou sedlovou strechou. V objekte sú navrhnuté štyri nájomné byty. 
 
Technické údaje : 
 
Zastavaná plocha celkom :      181,300 m2 


Úžitková plocha celkom :      137,220 m2 


Úžitková plocha  jedného bytu :       34,305 m2 


Obytná plocha  jedného bytu :       21,000 m2 


 
 
2.  ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE 
  
SO - 01   Nájomné byty 4 b.j.  
 
Objekt je riešená ako bytová budova so 4 bytovými jednotkami, ktorých každý ma 
samostatný vstup priamo z exterieéru. Budova je navrhnutá  ako  murovaná stavba. 
Objekt bude obdĺžnikového pôdorysnéhbo  tvaru, a bude mať jedno nadzemné  
podlažie. Celá budova bude zastrešená s jednoduchou šikomou sedlovou strechou.   
V budove sú navrhované nájomné byty. Ide o byty na prechodné a trvalé bývanie. 
Dispozične sú navrhnuté byty nasledovne : 
 
Byt č.1 – predsieň, komora, kúpeľňa s WC, obývacia izba + kuchyňa 
Byt č.2 – predsieň, komora, kúpeľňa s WC, obývacia izba + kuchyňa 
Byt č.3 – predsieň, komora, kúpeľňa s WC, obývacia izba + kuchyňa 
Byt č.4 – predsieň, komora, kúpeľňa s WC, obývacia izba + kuchyňa 
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3.  POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA  
 
PRÁCE HSV 
 
3.1       ZEMNÉ PRÁCE 
  


Podľa podmienok určených v územnom rozhodnutí sa pred zahájením 
zemných prác objekt sa vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od 
ktorého sa určujú všetky výšky. 


Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 30 cm, 
ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce do 
poručujem  prevádzať strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné 
začistenie až na základovú škáru. 


Zemné práce sa vymerajú a vykonajú podľa stavebného výkresov 
realizačného projektu. Jedná sa o výkopy pre základové pásy pod novo 
murované obvodové a vnútorné nosné zvislé konštrukcie.  


Pred realizáciou zemných prác je potrebné previesť geologický prieskum 
a posúdiť základové pomery podložia. Na základe geologického prieskumu je 
potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby a nadimenzovať základové 
konštrukcie. 


Výkopové jamy je potrebné podľa potreby zapažiť a dbať o BOZ. Spätné 
zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0,25 Mpa. 


 
3.2      ZÁKLADY 
  


Objekt podľa konštrukčného návrhu je založený na základových pásoch 
šírky 600 mm.  Základová škára ako aj rozmery základových pásov musia byť 
určená na základe geologického prieskumu pred zahájením stavby. Základové 
pásy pod obvodovými a vnútornými nosnými konštrukciami sú rozšírené o 150  
obojstranne  oproti hrúbke múrov. Všetky základové konštrukcie sú z betónu C16/20 
(B 20).  


Izoláciu proti zemnej vlhkosti tvorí penetračný náter a 2x Hydrobit. V projekte 
sa predpokladá, že hladina podzemnej vody nezasahuje základové konštrukcie. 
V prípade, že max. hladina podzemnej vody zasahuje základové konštrukcie, je 
potrebné navrhnúť izoláciu proti tlakovej vode ( napr. 3x SKLOBIT+Np, nataviť 
polyetylénové fólie a pod.) 
 Základy pod všetky zvislé konštrukcie treba nadimenzovať a určiť 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie na základe geologického prieskumu.  


Podkladové betóny sú navrhnuté z prostého betónu, hr. 150 mm vystužené 
s KARI rohožou. .  


Pred betónovaním je nutné vynechať otvory pre potrubia zdravotechniky.  
 
3.3      ZVISLÉ  KONŠTRUKCIE 


 
Obvodové steny hr. 300 mm sú navrhnuté z presných tvárnic YTONG P2-400 


/rozmerov 300x249x559 mm/ na príslušné lepidlo. 
Vnútorné nosné steny  hr. 300 mm sú navrhnuté z presných tvárnic YTONG 


P2-400 /rozmerov 300x249x559 mm/ na príslušné lepidlo. 
Vnútorné nosné medzibytové steny hr. 300 mm sú navrhnuté z presných 


tvárnic SILKA S15-1600 PDK /rozmerov 300x199x333 mm/ na príslušné lepidlo. 
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Deliace priečky hr. 150 mm sú navrhnuté z presných tvárnic YTONG P2-500 
/rozmerov 150x249x559 mm/ na príslušné lepidlo. 


Komínové telesá pre otvorený plameň – kachle budú vymurované 
z komínového systému SCHIEDEL podľa výberu investora – trojzložkový komín : 
komínový plášť  (rozmerov 400x400x210mm), komínová vložka KV 200, 
tepelnoizolačná rohož. 
 
3.4      VODOROVNÉ  NOSNÉ  KONŠTRUKCIE   


 


Stuženie objektu bude monolitickými železobetónovými vencami. Kladenie 
výstuže prekladov a vencov bude riešené  časti „STATIKA“. 


Obvodové vence z vonkajšej strany treba odizolovať  tepelnou izoláciou  
„STYRODUR“ hr. 50 mm.  


Nadokenné a naddverné  preklady v obvodovom murive je potrebné 
z vonkajšej strany opatriť tepelnou izoláciou „STYRODUR“ hr. 50 mm a z dolnej 
strany tepelnou izoláciou hr. 20 mm.   


Stropná konštrukcia nad prízemím je tvorená pomocou klieštín strešnej 
konštrukcie so zaveseným sadrokartónovým podhľadom.  


 
3.5   ZASTREŠENIE 
 


Zastrešenie objektu  je navrhnuté so sedlovou strechou.   
Zastrešenie tvorí drevený krov z reziva SI.  Nosná časť krovovej konštrukcie  


je vytvorená z pomúrnice,  klieštín a krokiev.  
Strešná  krytina je navrhnutá z betónovej škridly. 
 Skladba strešného plášťa: betónová taška  – priečne latovanie – pozdĺžne lato-
vanie –  PVC fólia – krokva  
 Pod pomúrnicu je nutné položiť lepenku na sucho A 400H. Pomúrnice treba 
kotviť pomocou kotevných hákov do venca a do trámov.  


 Celú konštrukciu krovu je potrebné natrieť  náterom proti hnilobe a škodcom. 
 Drevené konštrukcie v exteriéri musia byť impregnované 2x napúšťacou 
fermežou  a konečným povrchovým náterom. Odtieň a druh náteru určí investor. 


 
Skladba strešného plášťa musí byť prispôsobená k materiálom, z ktorých 
bude realizovaná. Doporučujeme skladbu strechy riešiť samostatne 
s dodávateľom strechy v ďalšom stupni PD. 
  


3.6   OSTATNÉ PRÁCE HSV 
 
Všetky nové okná  plastové zasklené s izolačným trojsklom. Vstupné dvere sú 


navrhnuté ako bezpečnostné vchodové dvere. Podrobný výpis okien a dverí  je 
spracovaný v prílohe. 


Všetky vnútorné povrchy sa potiahnu so sklotextilnou mriežkou a príslušným  
lepidlom. Vnútorné omietkysú navrhnuté ako sádrová stierka brúsená. Sanitárne 
priestory budú opatrené cementovými omietkami a obložené keramickým obkladom.  


Vonkajšie omietky sú navrhnuté ako fasádne silikátové omietky hladené. Druh 
a farbu určí investor. Sokel je pokrytý soklovou omietkovou zmesou MARMOLIT vo 
farebnom ladení podľa výberu investora. 
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KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV 
 
3.7      IZOLÁCIE PROTI VODE 
 
Podlahové izolácie 


Podlahové izolácie na prízemí v prostredí bez prítomnosti spodnej vody sú 
tvorené izolačnými pásmi  2x HYDROBIT + Np. Pásy sú vzájomne lepené 
asfaltovými nátermi. Keby sa v priebehu výkopových prác objavila spodná voda, je 
potrebné prehodnotiť materiál, aj spôsob vykonania izolácie. 
 Na tepelnú izoláciu zateplujúcu podlahy sa položí polyetylénová fólia, aby po 
položení ďalších vrstiev nezatiekla voda do tepelnej izolácie.       
 
Izolácie strešné 
 Na krokvy pomocou latovania sa pripevní poistná hydroizolačná vrstva, ktorú 
tvorí PVC fólia. 
 
3.8       IZOLÁCIE  TEPELNÉ 


 
Izolácia stropu nad 1.NP bude realizovaná tepelnou izoláciou minerálna rohož 


NOBASIL alt.ROCKWOOL. Prevedie sa v troch vrstvách po min. 50 mm.   Celková 
výška izolácie je min. 350 mm.   


Izolácie v podlahách sú polystyrénové EPS 100 S STABIL dosky hr.140 mm. 
Izolácia železobetónových vencov, nadokenných prekladov tepelnou  


izoláciou  „STYRODUR“ hr. 50 mm. 
Celú fasádu objektu je potrebné zatepliť fasádnymi izolačnými doskami –   hr. 


200 mm.  
 


3.9      KONŠTRUKCIE  KLAMPIARSKE 
 


 Oplechovanie parapetov okien, komína,  odkvapové žľaby a zvody vrátane 
doplnkov sú vyrobené z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm. 
 Na klampiarske konštrukcie je možné použiť aj farebný pozink.  


 
 3.10     KRYTINA 


 
Použitá je betónová krytina vrátane doplnkov ako komplexná dodávka.  


 
3.11  KONŠTRUKCIE  STOLÁRSKE  
  


Vnútorné dvere podľa výberu investora. Pri osadzovaní dverí do drevených 
zárubní je potrebné informovať sa u výrobcu ohľadom skladobného rozmeru zárubne 
a veľkosti otvoru vynechaného pri murovaní.  


Podľa projektu protipožiarnej ochrany je potrebné osádzať protipožiarne dvere 
a uzávery. 
  
3.12    PODLAHY 


 
Podľa legendy miestností a tabuľky podláh sú vo veľkej miere  navrhnuté  


veľkoplošné plávajúce  parkety. V predsieni, komore a kúpeľni  je keramická dlažba.  
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3.13    DOKONČOVACIE  PRÁCE 
 
M a ľ b y 
 Maľby murovaných omietnutých stien sa opatria 2x pačokom a 2x maľbou 
ESMAL. Maľby sadrokartónových podhľadov sa prevedú 2x EMALOM. 
      
 N á t e r y 
 Klampiarske a kovové konštrukcie opatriť dvojnásobným olejovým náterom. 
Stolárske výrobky – dvojnásobný náter s vytmelením a 1x email.  
  
O b k l a d y 
 Keramické obklady /  kúpeľňa, kuchyňa a WC / sa prevedú podľa výberu 
investora. 
 
 
4.TECHNICKÉ  VYBAVENIE  OBJEKTU 


 
Zdravotechnika, vykurovanie a elektroinštalácia sú podrobne popísané 


v samostatných technických správach. 
 
 
5.BEZPEČNOSTNÉ  PREDPISY 


 
Pri stavebných prácach je nevyhnutné dodržiavať ustanovenia príslušných 


STN a tiež predpisy o ochrane zdravia pri práci.   
 
 
POZNÁMKY 
 
Spôsob nakladania so stavebným  materiálom  a s odpadmi, ochrana  prírody a krajiny 
 


Spôsob nakladania so stavebným materiálom : 
 
Stavebné materiály potrebné na stavbu budú skladované na pozemku, a budú použité 
na stavbu. 
 
Pri kolaudácii stavby dodávateľ stavby  je povinný predložiť doklady, certifikáty 
všetkých použitých materiálov.  
 
Odpadové hospodárstvo : 
 
 Pôvodca odpadov odvezie odpad, ktorý vznikne počas výstavby na povolenú 
skládku. Nakladanie s odpadmi je riešené v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. Pri 
prevádzke sa predpokladá vzniknutie nasledovných odpadov, zaradené podľa 
vyhlášky č.365/2015 MŽP SR. 
 
 
Všetky stavebné stroje  musia byť v dobrom technickom stave, aby pri ich činnosti 
nedochádzalo k úniku ropných látok. 
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V prípade znečistenia vozidiel je potrebné zabezpečiť ich čistenie pred výjazdom na 
verejnú realizáciu. 
Výkopová zemina sa použije na spätné zásypy a násypy, resp. sa vyvezie na povolenú 
skládku. 
 
Pri kolaudácii stavby dodávateľ stavby  je povinný predložiť doklad o uložení 
stavebnej sutiny. 
 
Komunálny odpad je pôvodca povinný ukladať do zberných nádob zodpovedajúci 
systému zberu v obci Veľké Úľany a nakladať s ním v súlade so záväzným 
nariadením obce Veľké Úľany o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu. 
 
Ochrana prírody a krajiny : 
 
Stavebné práce nebudú mať žiadny vplyv na prírodu a krajiny.  
Pri dokončení stavebných prác je počítané pri úprave okolia budovy zatrávňovaním 
a výsadbou nových stromov a kríkov. 
 
UPOZORNENIE 
 
Príslušná projektová dokumentácia je určená iba na získanie stavebného 
povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, 
projektanti nezodpovedajú za vzniknuté škody, prípadne ohrozenia zdravia 
a života pracovníkov na stavbe. 
Pred zahájením stavebných prác je nutné vypracovať ďalší stupeň projektovej 
dokumentácie na realizáciu stavby. 
Projektanti nenesú žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez ich 
písomného súhlasu.  
 
 
Veľké Úľany, 11/2019      Ing. Pavol Száraz  
 
 




































































































Rekapitulácia stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{4f01a252-8d64-4c84-a2be-5f2d2913f82b}

																																																																																																																																														0,001		20

																																																																																																																																														0,001		20

								REKAPITULÁCIA STAVBY																																																																																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																								Návod na vyplnenie																												0,001

								Kód:														20200101																																																																																												Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!

1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave

    a) Rekapitulácia stavby
       - údaje o Zhotoviteľovi
         (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)

    b) Rekapitulácia objektov stavby
       - potrebné Ostatné náklady

2) na vybraných listoch vyplňte v zostave

    a) Krycí list
       - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby
         (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste)

    b) Rekapitulácia rozpočtu
       - potrebné Ostatné náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny na položkách
       - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie
       - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)																												0,001

								Stavba:														Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany																																																																																																																								0,001

								JKSO:																																																																		KS:																																																																				0,001

								Miesto:														Veľké Úľany																																																				Dátum:						Vyplň údaj																																																														0,001

																																																																																																																																														0,001

								Objednávateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,001

										Obec Veľké Úľany																																																																IČ DPH:																																																																				0,001

																																																																																																																																														0,001

								Zhotoviteľ:																																																																		IČO:						Vyplň údaj																																																														0,001

										Vyplň údaj																																																																IČ DPH:						Vyplň údaj																																																														0,001

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČO:																																																																				False

										Ing. Pavol Száraz																																																																IČ DPH:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Spracovateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,01

										 																																																																IČ DPH:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sadzba dane																						Základ dane																												Výška dane

								DPH				základná												20.00%																						0.00																												0.00

												znížená												20.00%																						0.00																												0.00

												zákl. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												zníž. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								EUR																										0.00



























								Projektant																																																												Spracovateľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







								Objednávateľ																																																												Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







						REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



						Kód:																		20200101

						Stavba:																		Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany



						Miesto:																		Veľké Úľany																																														Dátum:								Vyplň údaj



						Objednávateľ:																		Obec Veľké Úľany																																														Projektant:								Ing. Pavol Száraz												Informatívne údaje z listov zákaziek

						Zhotoviteľ:																																																																Spracovateľ:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [EUR]														Cena s DPH [EUR]						Typ				z toho Ostat.
náklady [EUR]		DPH [EUR]		Normohodiny [h]		DPH základná [EUR]		DPH znížená [EUR]		DPH základná prenesená
[EUR]		DPH znížená prenesená
[EUR]		Základňa
DPH základná		Základňa
DPH znížená		Základňa
DPH zákl. prenesená		Základňa
DPH zníž. prenesená		Základňa
DPH nulová



						Náklady z rozpočtov																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{4f01a252-8d64-4c84-a2be-5f2d2913f82b}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						SO 01												Architektúra																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{7fbbe7d3-7973-48a1-82c9-2960445093a3}		{4f01a252-8d64-4c84-a2be-5f2d2913f82b}																														0

		/						SO 02												Zdravotechnika																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{4b622674-0b8f-4ab0-90dd-b5e130e9e5cd}		{4f01a252-8d64-4c84-a2be-5f2d2913f82b}																														0

		/						SO 03												Elektroinštalácia, bleskozvod																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{747a5cf5-601c-4214-a473-09eca980e3b4}		{4f01a252-8d64-4c84-a2be-5f2d2913f82b}																														0

		/						SO 04												Vykurovanie																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{1c9bfde1-a284-41f9-b42f-39c9c6270f16}		{4f01a252-8d64-4c84-a2be-5f2d2913f82b}																														0

		/						SO 05												Rekuperácia																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{5616637a-ecc0-4386-9a39-a64977bb5ae0}		{4f01a252-8d64-4c84-a2be-5f2d2913f82b}																														0







Strana &P z &N	




SO 01 - Architektúra

																																																																																												{7fbbe7d3-7973-48a1-82c9-2960445093a3}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

								Objekt:

										SO 01 - Architektúra



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		

										Obec Veľké Úľany								IČ DPH:		



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										Ing. Pavol Száraz								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										 								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00





















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:

										SO 01 - Architektúra



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemné práce												0.00

								    2 - Zakladanie												0.00

								    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie												0.00

								    4 - Vodorovné konštrukcie												0.00

								    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												0.00

								    713 - Izolácie tepelné												0.00

								    762 - Konštrukcie tesárske												0.00

								    763 - Konštrukcie - drevostavby												0.00

								    764 - Konštrukcie klampiarske												0.00

								    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé												0.00

								    766 - Konštrukcie stolárske   												0.00

								    767 - Konštrukcie doplnkové kovové												0.00

								    771 - Podlahy z dlaždíc												0.00

								    775 - Podlahy vlysové a parketové												0.00

								    781 - Obklady												0.00

								    783 - Nátery												0.00

								    784 - Maľby												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:

										SO 01 - Architektúra



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				389.66334				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.000												0.00000				357.68309				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		1		Zemné práce								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		131201101.S		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3		m3		2.944				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		924683053

						2		K		131201109.S		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3		m3		2.944				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1660348625

						3		K		132201201.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3		m3		55.269				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1862966580

						4		K		132201209.S		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3		m3		55.269				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1744581370

						5		K		162201101.S		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		m3		58.213				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1387482447

						6		K		162501102.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m		m3		58.213				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1731345792

						7		K		167101101.S		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3		58.213				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-15252437

								D		2		Zakladanie								0.000												0.00000				209.13389				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						8		K		271573001.S		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm		m3		26.703				0.000								znížená				0.00000		2.07000		55.27521		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1590867183

						9		K		273321411.S		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30		m3		25.245				0.000								znížená				0.00000		2.41572		60.98485		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-611184623

						10		K		273351217.S		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné		m2		16.050				0.000								znížená				0.00000		0.00407		0.06532		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		369604116

						11		K		273351218.S		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné		m2		16.050				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1464698279

						12		K		273362442.S		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm		m2		175.950				0.000								znížená				0.00000		0.00627		1.10321		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1576000958

						13		K		274321312.S		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25		m3		38.448				0.000								znížená				0.00000		2.21513		85.16732		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2112152260

						14		K		274361821.S		Výstuž základových pásov z ocele 10505		t		1.336				0.000								znížená				0.00000		1.01895		1.36132		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-2105656825

						15		K		275321411.S		Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30		m3		2.048				0.000								znížená				0.00000		2.41572		4.94739		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-957830182

						16		K		275361821.S		Výstuž základových pätiek z ocele 10505		t		0.225				0.000								znížená				0.00000		1.01895		0.22926		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-2129694827

								D		3		Zvislé a kompletné konštrukcie								0.000												0.00000				93.12516				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						17		K		311272041.S		Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm		m3		6.240				0.000								znížená				0.00000		2.11709		13.21064		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1158727829

						18		K		311275131.S		Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm		m3		54.282				0.000								znížená				0.00000		0.78511		42.61734		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1326525827

						19		K		311361825.S		Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505		t		0.575				0.000								znížená				0.00000		1.00200		0.57615		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1985370637

						20		K		312276181.S		Murivo výplňové (m3) z vápennopieskových tvárnic PD dierovaných hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry		m3		13.338				0.000								znížená				0.00000		1.66754		22.24165		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		641364508

						21		K		314275008.S		Komínová zostava dvojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová DN 200/45°, výšky 5 m		súb.		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.43001		1.72004		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1048568088

						22		K		317161314.S		Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.03987		0.47844		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		918418323

						23		K		342272051.S		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm		m2		110.400				0.000								znížená				0.00000		0.11124		12.28090		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1196082975

								D		4		Vodorovné konštrukcie								0.000												0.00000				17.09522				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						24		K		417321515.S		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30		m3		6.750				0.000								znížená				0.00000		2.40186		16.21256		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1264415253

						25		K		417351115.S		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		m2		50.160				0.000								znížená				0.00000		0.00341		0.17105		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		333485217

						26		K		417351116.S		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		m2		50.160				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		200151641

						27		K		417361821.S		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505		t		0.700				0.000								znížená				0.00000		1.01660		0.71162		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1963265723

								D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0.000												0.00000				27.55711				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						28		K		612460111.S		Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti		m2		354.880				0.000								znížená				0.00000		0.00015		0.05323		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		834322193

						29		K		612460112.S		Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom		m2		50.160				0.000								znížená				0.00000		0.00042		0.02107		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-806994611

						30		K		612460273.S		Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm		m2		405.040				0.000								znížená				0.00000		0.01339		5.42349		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-572325138

						31		K		612481119.S		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením		m2		405.040				0.000								znížená				0.00000		0.00415		1.68092		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		733558148

						32		K		622460124.S		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery		m2		266.910				0.000								znížená				0.00000		0.00040		0.10676		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-163221279

						33		K		622461053.S		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm		m2		266.910				0.000								znížená				0.00000		0.00322		0.85945		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1381651523

						34		K		625250202.S		Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy		m2		162.000				0.000								znížená				0.00000		0.01182		1.91484		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1044312042

						35		K		625250258.S		Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy		m2		162.190				0.000								znížená				0.00000		0.01433		2.32418		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-865909202

						36		K		625250313.S		Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm		m2		12.440				0.000								znížená				0.00000		0.01149		0.14294		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1673740613

						37		K		625250596.S		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy		m2		39.480				0.000								znížená				0.00000		0.01569		0.61944		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-2141690660

						38		K		632001011.S		Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE		m2		137.220				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1939144671

						39		M		283230007500.S		Oddeľovacia fólia na potery		m2		157.803				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.01578		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1267826534

						40		K		632452219.S		Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm		m2		137.220				0.000								znížená				0.00000		0.10300		14.13366		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		771806805

						41		K		642952110.S		Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00678		0.08136		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-553934346

						42		M		611810002200.S		Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.01500		0.18000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-617582014

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000												0.00000				10.77171				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						43		K		941941031.S		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2		202.000				0.000								znížená				0.00000		0.02572		5.19544		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1625784290

						44		K		941941191.S		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2		202.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1903010964

						45		K		941941831.S		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2		202.000				0.000								znížená				0.00000		0.02572		5.19544		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1693152925

						46		K		941955002.S		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m		m2		137.220				0.000								znížená				0.00000		0.00192		0.26346		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1052042785

						47		K		952901111.S		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m		m2		137.220				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00686		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1427522256

						48		K		953945319.S		Hliníkový soklový profil šírky 203 mm		m		61.800				0.000								znížená				0.00000		0.00050		0.03090		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		14605563

						49		K		953995406.S		Okenný a dverový začisťovací profil		m		124.400				0.000								znížená				0.00000		0.00023		0.02861		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		511809650

						50		K		953995422.S		Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný		m		212.400				0.000								znížená				0.00000		0.00024		0.05098		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-453217444

						51		K		959991111.S		Realizačná projektová dokumentácia		súb		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00002		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1928447268

								D		99		Presun hmôt HSV								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						52		K		998011001.S		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m		t		357.683				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1241654658

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.000												0.00000				31.98025				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		711		Izolácie proti vode a vlhkosti								0.000												0.00000				1.18017				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						53		K		711111001.S		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena		m2		168.300				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		11498255

						54		M		246170000900.S		Lak asfaltový penetračný		t		0.050				0.000								znížená				0.00000		1.00000		0.05000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-840556452

						55		K		711112001.S		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena		m2		36.120				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1760399315

						56		M		246170000900.S		Lak asfaltový penetračný		t		0.013				0.000								znížená				0.00000		1.00000		0.01300		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-721484769

						57		K		711141559.S		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		m2		168.300				0.000								znížená				0.00000		0.00054		0.09088		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2108427973

						58		M		628310001000.S		Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou		m2		193.545				0.000								znížená				0.00000		0.00425		0.82257		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1571188033

						59		K		711142559.S		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením		m2		36.120				0.000								znížená				0.00000		0.00054		0.01950		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		281392457

						60		M		628310001000.S		Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou		m2		43.344				0.000								znížená				0.00000		0.00425		0.18421		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1753514793

						61		K		998711101.S		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m		t		1.180				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		304060839

								D		713		Izolácie tepelné								0.000												0.00000				1.64555				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						62		K		713111121		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom		m2		158.400				0.000								znížená				0.00000		0.00030		0.04752		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2095400352

						63		M		631650001100		Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy		m2		161.568				0.000								znížená				0.00000		0.00340		0.54933		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		962686555

						64		M		631650001100		Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy		m2		161.568				0.000								znížená				0.00000		0.00340		0.54933		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		985513315

						65		K		713120010		Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou		m2		137.220				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1696382665

						66		M		283230011400.S		Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie		m2		157.803				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.01578		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1183355651

						67		K		713122121		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách		m2		137.220				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1323430021

						68		M		283720007900.S		Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech		m2		279.929				0.000								znížená				0.00000		0.00156		0.43669		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-772235728

						69		K		713132121		Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou viazacím drôtom		m2		25.320				0.000								znížená				0.00000		0.00030		0.00760		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1433444319

						70		M		283750001800.S		Doska XPS 300 hladká hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy		m2		20.038				0.000								znížená				0.00000		0.00165		0.03306		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1220710177

						71		M		283750001600.S		Doska XPS 300 hladká hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy		m2		6.305				0.000								znížená				0.00000		0.00099		0.00624		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1238443761

						72		K		998713101		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		t		1.646				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		329083318

								D		762		Konštrukcie tesárske								0.000												0.00000				10.05940				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						73		K		762332120.S		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2		m		745.000				0.000								znížená				0.00000		0.00026		0.19370		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1252126917

						74		M		605120008000.S		Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm		m3		12.650				0.000								znížená				0.00000		0.55000		6.95750		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-706113045

						75		K		762341201.S		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°		m		655.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-17440738

						76		M		605330001400.S		Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm		m3		1.500				0.000								znížená				0.00000		0.55000		0.82500		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1448880149

						77		K		762341252.S		Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°		m		440.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		852251573

						78		M		605330001400.S		Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm		m3		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.55000		0.55000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-421552887

						79		K		762395000.S		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty		m3		15.000				0.000								znížená				0.00000		0.02310		0.34650		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		947505993

						80		K		762421302.S		Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm		m2		196.800				0.000								znížená				0.00000		0.00579		1.13947		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1618555801

						81		K		762495000.S		Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky		m2		196.800				0.000								znížená				0.00000		0.00024		0.04723		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-175022084

						82		K		998762102.S		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		t		10.059				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1498833014

								D		763		Konštrukcie - drevostavby								0.000												0.00000				1.58868				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						83		K		763132210		SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm		m2		119.360				0.000								znížená				0.00000		0.01331		1.58868		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1549990078

						84		K		998763101		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		t		1.589				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-918271365

								D		764		Konštrukcie klampiarske								0.000												0.00000				0.88724				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						85		K		764327220		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm		m		48.000				0.000								znížená				0.00000		0.00276		0.13248		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1389282015

						86		K		764331460		Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 660 mm		m		94.000				0.000								znížená				0.00000		0.00567		0.53298		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1301744318

						87		K		764339410		Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm		m		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00702		0.05616		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1440092087

						88		K		764352427		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm		m		24.000				0.000								znížená				0.00000		0.00245		0.05880		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2038452747

						89		K		764410450		Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm		m		16.200				0.000								znížená				0.00000		0.00292		0.04730		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-748595637

						90		K		764454454		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm		m		24.000				0.000								znížená				0.00000		0.00248		0.05952		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		773913748

						91		K		998764101		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		t		0.887				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1561567720

								D		765		Konštrukcie - krytiny tvrdé								0.000												0.00000				10.87822				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						92		K		765331105		Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°		m2		218.400				0.000								znížená				0.00000		0.04215		9.20556		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-100257887

						93		K		765331407		Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Ecoroll, sklon od 22° do 35°		m		24.000				0.000								znížená				0.00000		0.01203		0.28872		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1961684390

						94		K		765331823		Protisnehový hák BRAMAC		ks		256.000				0.000								znížená				0.00000		0.00520		1.33120		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1733754976

						95		K		765901345		Strešná fólia BRAMAC Universal 2S od 22° do 35°, na krokvy		m2		251.160				0.000								znížená				0.00000		0.00021		0.05274		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1151410467

						96		K		998765101		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m		t		10.878				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		715712343

								D		766		Konštrukcie stolárske   								0.000												0.00000				1.64057				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						97		K		766231001.S		Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00038		0.00152		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1660381395

						98		M		612330000300		Schody stropné sklápacie FAKRO LWS zateplené, prírodná doska - 600x1200 mm, FAKRO		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.03500		0.14000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		134227127

						99		K		766621081.S		Montáž okna plastového na PUR penu		m		63.000				0.000								znížená				0.00000		0.00018		0.01134		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1017886314

						100		M		611410006200.S		Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.03700		0.14800		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1899704617

						101		M		611410006600.S		Plastové okno jednokrídlové OS, atyp, izolačné trojsklo, 6 komorový profil		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.06600		0.13200		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-522412669

						102		M		611410009700.S		Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 750x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.06600		0.26400		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		906259079

						103		M		611410010200.S		Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1450x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.12100		0.48400		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1892077582

						104		K		766661422.S		Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00120		0.00480		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1886539015

						105		M		611720000200.S		Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 600-900 mm, El/EW30+K3+BD2		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.03000		0.12000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		31069987

						106		K		766662112.S		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1764415930

						107		M		549150000600		Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00100		0.01200		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1339778760

						108		M		611610002200.S		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.02500		0.30000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2085064750

						109		K		766694141.S		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00025		0.00100		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		323444499

						110		M		611560000400.S		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech		m		3.000				0.000								znížená				0.00000		0.00114		0.00342		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1247792245

						111		M		611560000800.S		Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00040		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-675886724

						112		K		766694142.S		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00026		0.00104		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1744717186

						113		M		611560000400.S		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech		m		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00114		0.00684		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1398130176

						114		M		611560000800.S		Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00040		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1077295600

						115		K		766694143.S		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00030		0.00120		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1070203497

						116		M		611560000400.S		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech		m		7.200				0.000								znížená				0.00000		0.00114		0.00821		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1308316684

						117		M		611560000800.S		Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00040		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-952639201

						118		K		766811075.S		Montáž a dodávka kuchynskej linky 		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1595506035

						119		K		998766101.S		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m		t		1.641				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1623160123

								D		767		Konštrukcie doplnkové kovové								0.000												0.00000				0.03947				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						120		K		767660005.S		Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie		m2		9.700				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-889784431

						121		M		553420000005.S		Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela		m2		9.700				0.000								znížená				0.00000		0.00015		0.00146		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1194088463

						122		K		767661500.S		Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej		m2		17.150				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00172		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1419632212

						123		M		611530061300.S		Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia		m2		17.150				0.000								znížená				0.00000		0.00200		0.03430		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-448355764

						124		M		611530061500.S		Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko		ks		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00200		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1771849870

								D		771		Podlahy z dlaždíc								0.000												0.00000				2.34403				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						125		K		771415004		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm		m		84.000				0.000								znížená				0.00000		0.00343		0.28812		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		313080270

						126		M		597640005310		Sokel keramický , lxvxhr 298x80x9 mm,		ks		285.600				0.000								znížená				0.00000		0.00045		0.12852		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-641384751

						127		K		771541116		Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm		m2		82.600				0.000								znížená				0.00000		0.00375		0.30975		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1441945357

						128		M		597740001910		Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm		m2		84.252				0.000								znížená				0.00000		0.01920		1.61764		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		342654306

						129		K		998771101		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m		t		2.344				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		272187396

								D		775		Podlahy vlysové a parketové								0.000												0.00000				0.50539				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						130		K		775413130		Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením		m		72.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00144		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-719593332

						131		M		611990004200		Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m		m		72.720				0.000								znížená				0.00000		0.00050		0.03636		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1195096122

						132		K		775413220		Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním		m		25.200				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00025		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1539355943

						133		M		611990001100		Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 40 mm,s hladkým povrchom		m		25.452				0.000								znížená				0.00000		0.00030		0.00764		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2071240088

						134		K		775550110		Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne		m2		54.960				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00110		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		858432353

						135		M		611980002200		Laminátové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR, lxšxhr 1285x195x8 mm		m2		56.059				0.000								znížená				0.00000		0.00810		0.45408		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1920577337

						136		K		775592110		Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy		m2		54.960				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		951862983

						137		M		283230008500		Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm, AZ FLEX		m2		56.609				0.000								znížená				0.00000		0.00006		0.00340		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		481086375

						138		K		775592111		Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE		m2		54.960				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		475859902

						139		M		283230006600		Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm		m2		56.609				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00113		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1631880051

						140		K		998775101		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m		t		0.505				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		121972896

								D		781		Obklady								0.000												0.00000				0.94315				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						141		K		781445121		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm		m2		62.400				0.000								znížená				0.00000		0.00315		0.19656		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-297262628

						142		M		597640002100		Obkladačky keramické, lxvxhr 200x250x6,8 mm		m2		63.648				0.000								znížená				0.00000		0.01173		0.74659		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1515552979

						143		K		998781101		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		t		0.943				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1310772999

								D		783		Nátery								0.000												0.00000				0.04965				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						144		K		783782404		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná		m2		218.400				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00437		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1587405868

						145		K		783894612		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x		m2		137.220				0.000								znížená				0.00000		0.00033		0.04528		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-139537464

								D		784		Maľby								0.000												0.00000				0.21872				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						146		K		784452271		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m		m2		405.040				0.000								znížená				0.00000		0.00021		0.08506		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1539333766

						147		K		784452371		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m		m2		405.040				0.000								znížená				0.00000		0.00033		0.13366		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		338784130
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						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:

										SO 02 - Zdravotechnika



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    713 - Izolácie tepelné												0.00

								    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia   												0.00

								    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod   												0.00

								    724 - Zdravotechnika - armatura   												0.00

								    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:

										SO 02 - Zdravotechnika



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				0.58878				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.000												0.00000				0.58878				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		713		Izolácie tepelné								0.000												0.00000				0.00402				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		713482302		Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm		m		44.000				0.000								znížená				0.00000		0.00003		0.00132		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1576155459

						2		M		283310000500		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX		m		44.880				0.000								znížená				0.00000		0.00004		0.00180		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1995656123

						3		K		713482303		Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm		m		18.000				0.000								znížená				0.00000		0.00003		0.00054		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		140044728

						4		M		283310000700		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX		m		18.360				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00037		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1439446680

								D		721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia   								0.000												0.00000				0.11741				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						5		K		721171106.S		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1,8 mm		m		9.000				0.000								znížená				0.00000		0.00117		0.01053		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1016578367

						6		K		721171107.S		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1,8 mm		m		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00155		0.01240		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-717589017

						7		K		721171109.S		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2 mm		m		21.500				0.000								znížená				0.00000		0.00172		0.03698		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1614496246

						8		K		721171110		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2,2		m		6.500				0.000								znížená				0.00000		0.00163		0.01060		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1036368766

						9		M		2862102200		PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/125 87°		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00068		0.00136		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		175655642

						10		M		2862101900		PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 87°		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00069		0.00276		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-112164133

						11		M		2862102000		PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/110 60°		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00068		0.00136		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1334993389

						12		M		2862108050		PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 75/ 40		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00019		0.00076		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1117978877

						13		M		2862108060		PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 75/ 50		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00019		0.00228		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		455661839

						14		M		2862102010		PVC-U redukcia kanalizačná pre rúry hladké 125/110 		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00068		0.00136		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		991555633

						15		M		2862101750		PVC-U reduckia kanalizačná pre rúry hladké 110/75		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00069		0.00414		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		813130650

						16		M		2863105200		PVC-U koleno odpadové (1/2) 40/ 30°		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00004		0.00016		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		685500431

						17		M		2863105400		Koleno nad 87° D 40 mm PVC		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00006		0.00024		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-971593666

						18		M		2863105500		PVC-U koleno odpadové (1/2) 50/ 30°		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00040		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-318131710

						19		M		2863105700		Koleno nad 87° D 50 mm PVC		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00012		0.00048		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1147460537

						20		M		2863100800		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/30°		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00033		0.00066		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1810052282

						21		M		2863100600		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87°		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00038		0.00228		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1787864674

						22		M		2863100400		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00037		0.00148		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-903485017

						23		M		2863100300		PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/30°		ks		7.000				0.000								znížená				0.00000		0.00034		0.00238		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1118861803

						24		M		2863103000		PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/125		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00166		0.00332		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-703519322

						25		K		721172357		Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00019		0.00152		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1619176405

						26		M		2860022630		HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00035		0.00280		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1351617512

						27		K		721172393		Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1512623094

						28		M		2860022930		HT vetracia hlavica DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00061		0.00244		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1543657363

						29		K		721173204		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8		m		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00059		0.00236		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		575131687

						30		K		721173206		Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8		m		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00078		0.00624		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1338019298

						31		K		721213000.S		Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00040		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-592935841

						32		M		286630023600.S		Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00071		0.00284		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		292649136

						33		K		721290012		Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-278969768

						34		M		5515101201		Privzdušňovací ventil HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40°až +60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00048		0.00288		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-705567403

						35		K		721290111		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		m		57.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1846396565

						36		K		998721101.S		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		t		0.117				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		708561597

								D		722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod   								0.000												0.00000				0.05914				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						37		K		722130214.S		Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32		m		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00390		0.04680		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1265783114

						38		K		722172360.S		Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 20		m		44.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		992713372

						39		M		286140020700.S		Rúra PP-R D 20x3,4 mm dĺ. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C) a stlačeného vzduchu		m		44.000				0.000								znížená				0.00000		0.00017		0.00748		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		472481495

						40		K		722172363.S		Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 25		m		18.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		836127535

						41		M		286140020800.S		Rúra PP-R D 25x4,2 mm dĺ. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C) a stlačeného vzduchu		m		18.000				0.000								znížená				0.00000		0.00027		0.00486		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2143487362

						42		K		72229-0226		Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50		m		74.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1419477081

						43		K		99872-2101		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m		t		0.078				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1187971437

								D		724		Zdravotechnika - armatura   								0.000												0.00000				0.05629				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						44		K		722220121		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2		pár		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00026		0.00308		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-910629892

						45		K		722221015		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00037		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2018560085

						46		M		5511870010		Guľový uzáver pre vodu DN 20 s páčkou		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-553875134

						47		K		722221082		Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00018		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		371038999

						48		M		5511871140		Vypúšťací guľový kohút s páčkou, DN 15		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		411885710

						49		K		722221175		Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00018		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2074807749

						50		M		5511130250		Poistný ventil, DN 20		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-404988345

						51		K		722221310		Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00018		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-520081008

						52		M		5511871910		Spätná klapka, DN 20		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-945744460

						53		K		722221360		Montáž filtra závitového G 1/2		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00009		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1219095917

						54		M		5511871570		Filter závitový, DN 15		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1291325287

						55		K		722229103		Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00008		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-827438233

						56		M		5511083602		Ventil priamy uzatvárací s odvodnením DN 25 - HUV		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-57828567

						57		K		722250005		Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25		súb.		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00026		0.00052		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-385119889

						58		M		449150003000.S		Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.01850		0.03700		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		101183732

						59		K		725819401		Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2		súb.		24.000				0.000								znížená				0.00000		0.00008		0.00192		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2606773

						60		M		5510124100		Ventil rohový RDL 80 1/2"		ks		24.000				0.000								znížená				0.00000		0.00027		0.00648		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-272518976

						61		K		725869302		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1421989676

						62		M		2863120264		Podomietkový sifón pre umývadlo, 338x190x150 mm, plast, sanitárny systém, GEBERIT		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00088		0.00352		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		336850575

						63		K		725869311		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00005		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1638435938

						64		M		2863120185		Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém, GEBERIT		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00036		0.00144		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1464243527

						65		K		725869321.S		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1459584201

						66		M		551620011800.S		Zápachová uzávierka kolenová DN 50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00030		0.00120		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1906804753

						67		K		998724101		Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m		t		0.030				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-825038020

								D		725		Zdravotechnika - zariaď. predmety								0.000												0.00000				0.35192				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						68		K		725119308.S		Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00017		0.00068		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2130080476

						69		M		642340000500.S		Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.02750		0.11000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2004508373

						70		K		725219401.S		Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00028		0.00112		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1991589461

						71		M		642110004300.S		Umývadlo keramické bežný typ		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00620		0.02480		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2043329844

						72		K		725245275		Montáž sprchových kútov kompletných ostatných typov		súb.		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00034		0.00136		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-968814713

						73		M		5542350600		Sprchový kút komplet - žľab,vanička,  dvere, stena		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.04500		0.18000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1209860518

						74		K		725291112.S		Montáž záchodového sedadla s poklopom		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1730380518

						75		M		554330000300.S		Záchodové sedadlo plastové s poklopom		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00200		0.00800		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-180253309

						76		K		725319121		Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov bez výtokových armatúr hranatých		súb.		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00080		0.00320		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		723632751

						77		M		5523148300		Kuchynský jednodrez nerezový do dosky  - štandadrná kvalita		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1979792815

						78		K		725539103.S		Montáž elektrického ohrievača do 120 L		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00106		0.00424		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1517091466

						79		M		541320004205		Ohrievač zásobníkový typu  FE 120 BM s objemom 117 l, na ohrev TUV v spojení s nástennými kotlami,		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		125147083

						80		K		725829201.S		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1316414835

						81		M		551450000200.S		Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00149		0.00596		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1651025868

						82		K		725829601.S		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00040		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1434778114

						83		M		551450003500.S		Batéria umývadlová nástenná páková		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00100		0.00400		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-596192984

						84		K		725849205.S		Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		383390297

						85		M		552260002700		Sprchová tyč s držiakom na sprchu a mydlo		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00060		0.00240		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-654984287

						86		K		725849230.S		Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-332796462

						87		M		551450003000.S		Batéria sprchová podomietková páková		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00144		0.00576		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		706797432

						88		K		998725101.S		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m		t		0.381				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1665465658
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										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										Ing. Pavol Száraz								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										 								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00
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						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:

										SO 03 - Elektroinštalácia, bleskozvod



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   												0.00

								M - Práce a dodávky M   												0.00

								    21-M - Elektromontáže   												0.00

								    22-M - Bleskozvod   												0.00

								HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby   												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:

										SO 03 - Elektroinštalácia, bleskozvod



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				0.45586				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie   								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		974031121		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -0,00200 t		m		175.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2147371306

						2		K		974031122		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -0,00400 t		m		125.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-245384098

						3		K		974031123		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm,  -0,00500t		m		15.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1282732740

								D		M		Práce a dodávky M   								0.000												0.00000				0.45586				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		21-M		Elektromontáže   								0.000												0.00000				0.26320				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						4		K		210010024		Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne		m		120.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1948037495

						5		M		3450710200		Rúrka FXP 16		m		120.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00648		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-2126391810

						6		K		210010026		Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1593288375

						7		M		3450710300		Rúrka FXP 25		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00060		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1851970215

						8		K		210010301		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)		ks		120.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		40460272

						9		M		3450906510		Krabica KU 68-1901		ks		120.000				0.000								znížená				0.00000		0.00003		0.00360		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-656398060

						10		K		210010311		Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia		ks		30.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1111587883

						11		M		3410301678		Veko krabice veko biele KO 68 HB		ks		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00040		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1051726483

						12		M		3450907010		Krabica KU 68-1902		ks		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00006		0.00110		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-564416820

						13		M		3450633300		Svorka WAGO 209-123		ks		240.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00240		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1170383008

						14		K		210100001		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2		ks		180.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-2128146946

						15		K		210100002		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2		ks		30.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1963732755

						16		K		210100004		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2		ks		25.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		997215686

						17		K		210110021		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-461192450

						18		M		345320002800		Vypínač TANGO jednopólový plastový IP44, ABB		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00040		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-712350603

						19		K		210110041		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1		ks		16.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1218776946

						20		M		3450202870		Prístroj spínača 1		ks		16.000				0.000								znížená				0.00000		0.00008		0.00128		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1435391780

						21		M		3450203660		Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 biely		ks		16.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00032		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1719220724

						22		M		3450204890		Jednorámček biely		ks		16.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00016		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-619732021

						23		K		210110044		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-520415207

						24		M		345330003400		Prístroj prepínača 3558-A52340 radenie 6+6, ABB		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00020		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1590908046

						25		M		345350001800		Kryt spínača B1		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00008		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		68815746

						26		M		345350002300		Rámček 1násobný biely		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00004		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1295423675

						27		K		210110045		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-99294335

						28		M		345330003000		Prístroj prepínača radenie 6, 6So		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00040		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-995067687

						29		M		345350001700		Kryt spínača B1		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00016		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		183435464

						30		M		345350002300		Rámček 1násobný biely		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00008		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-599107562

						31		K		210110046		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1207209105

						32		M		345330003100		Prístroj prepínača radenie 7,7So		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00040		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1616173227

						33		M		345350001800		Kryt spínača B1		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00016		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1054815392

						34		M		345350002300		Rámček 1násobný biely		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00008		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-2075118880

						35		K		210110081		Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		700232117

						36		M		345320003500		Vypínač TANGO šporáková prípojka so signálkou 39563-13 radenie 3, ABB		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00031		0.00124		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-526282863

						37		K		210111012		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie		ks		32.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1451861392

						38		M		3453500023001		Zásuvka zapustená 1x230V/16A		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00004		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1647257066

						39		M		345350002300		Rámček 1násobný biely		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00004		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1014603754

						40		M		3453500023003		Dvojzásuvka zapustená 1x230V/16A IP20		ks		32.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00032		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1826111886

						41		K		210111021		Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-732625574

						42		M		345510004000		Jednozásuvka plastová s viečkom, IP44, 2P+PE biela TANGO		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00009		0.00108		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1110199431

						43		K		210190003		Montáž rozvodnice do váhy 100 kg		ks		5.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		124781306

						44		M		35701566001		Rozvádzač Rspol		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00500		0.00500		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-837375078

						45		M		357015660011		Rozvádzač RD1		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00500		0.00500		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-2093450512

						46		M		357015660012		Rozvádzač RD2		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00500		0.00500		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-647365208

						47		M		357015660013		Rozvádzač RD3		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00500		0.00500		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1143623366

						48		M		357015660014		Rozvádzač RD4		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00500		0.00500		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1770311791

						49		K		210203041		Montáž a zapojenie stropného LED svietidla		ks		33.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1617422556

						50		M		348G571450		A - Prísadné svietidlo - VIRGO PROFI N4B GREENLUX , 230V, 50Hz, 36W, IP20, alebo ekvivalent		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00038		0.00152		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-880349901

						51		M		348G57144013		Hliníkový rám alebo záves		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00038		0.00152		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1989939267

						52		M		348G571460		B - Zapustené svietidlo - VEGA-R LED 120 230V, 50Hz, 24W, IP20, alebo ekvivalent		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00038		0.00456		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-125302985

						53		M		348G571470.1		C - Zapustené  svietidlo - VEGA-R LED 90 230V, 50Hz, 18W, IP20, alebo ekvivalent		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00038		0.00152		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1198628895

						54		M		348G571470.2		D - Prísadné svietidlo - ARA LED 230V, 50Hz, 24W, IP54, alebo ekvivalent		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00038		0.00152		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1319432443

						55		M		348G571470.3		E - Prísadné svietidlo - STEP 10W LED 230V, 50Hz, 10W, IP66 alebo ekvivalent		ks		5.000				0.000								znížená				0.00000		0.00038		0.00190		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-685082337

						56		K		210220031		Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-2125037340

						57		M		3410300258		Krabica odbočná  krabica + veko šedá  KO 125 E KA		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1900699061

						58		M		3410301603		Svorkovnica ekvipotencionálna  EPS 2		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-246965151

						59		K		210220040		Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu		ks		26.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1406856391

						60		M		3544247905		Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál		ks		26.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1087357003

						61		M		3544247910		Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m		ks		26.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		664782642

						62		K		210290143		Montáž a dodávka  elektrospotrebičov - elektrický sporák		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		275053035

						63		K		210290751		Ukončenie kábla v krrab		ks		30.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1974528402

						64		K		210800146		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5		m		200.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1348946125

						65		M		341110000700		Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2		m		200.000				0.000								znížená				0.00000		0.00014		0.02800		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		748360399

						66		K		210800147		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5		m		200.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1039580355

						67		M		341110000800		Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2		m		200.000				0.000								znížená				0.00000		0.00019		0.03800		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1354504960

						68		K		210800158		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1778005070

						69		M		341110001900		Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00019		0.01900		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-333824611

						70		K		210800159		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1264083114

						71		M		341110002000		Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00028		0.02800		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1737439949

						72		K		210800628		Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 6		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1721819893

						73		M		341310009100		Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00007		0.00700		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1333825451

						74		K		210812005		Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x16		m		75.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-504318407

						75		M		341110013000		Vodič medený NYY 1x16 mm2		m		75.000				0.000								znížená				0.00000		0.00024		0.01800		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1359563089

						76		K		210881056		Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  6		m		50.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1392573461

						77		M		341610012400		Kábel medený bezhalogenový N2XH 6 mm2		m		50.000				0.000								znížená				0.00000		0.00016		0.00800		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-168921860

						78		K		210881075		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  3x1,5		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-2135914856

						79		M		341610014300		Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2		m		100.000				0.000								znížená				0.00000		0.00020		0.02000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1411366646

						80		K		210881076		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  3x2,5		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1860999605

						81		M		341610014400		Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00024		0.01440		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1612203239

						82		K		210881100		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  5x1,5		m		40.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-661681040

						83		M		341610016800		Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2		m		40.000				0.000								znížená				0.00000		0.00038		0.01520		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-827672393

						84		K		210881101		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  5x2,5		m		25.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		520426158

						85		M		341610016900		Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2		m		25.000				0.000								znížená				0.00000		0.00034		0.00850		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-179700068

						86		K		21095010100		Označovací štítok na kábel		ks		50.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1451420366

						87		M		2830023200		Označovač káblov		ks		50.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00050		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-2117629057

						88		K		MSD		Mimostavenisková doprava		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-701425146

						89		K		MV		Murárske výpomoci		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1138962851

						90		K		PM		Podružný materiál		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1248492430

						91		K		PPV		Podiel pridružených výkonov		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1295114010

								D		22-M		Bleskozvod   								0.000												0.00000				0.19266				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						92		K		210010313		Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1139139295

						93		M		345410000500		Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00023		0.00138		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1080128781

						94		K		210220001		Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10		m		30.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-249794443

						95		M		354410054700		Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm		kg		16.000				0.000								znížená				0.00000		0.00100		0.01600		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1941907672

						96		K		210220003		Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 8		m		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1120730624

						97		M		345710009300		Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32		m		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00017		0.00340		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-2047593747

						98		M		345710038300		Príchytka pre rúrku z PVC S32		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00012		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		114414374

						99		M		354410054700		Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm		kg		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00100		0.00800		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1897640746

						100		K		210220021		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-699334775

						101		M		3544224150		Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 10		kg		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00100		0.06000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1754625879

						102		K		210220050		Označenie zvodov číselnými štítkami		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1736210730

						103		M		3544247915		Štítok orientačný  zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00003		0.00012		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1583528557

						104		K		210220102		Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI		ks		30.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		811655658

						105		M		354410033000		Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A		ks		80.000				0.000								znížená				0.00000		0.00033		0.02640		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		388246229

						106		K		210220103		Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25		ks		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		2034910432

						107		M		354410035400		Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22		ks		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00019		0.00380		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-637121831

						108		K		210220204		Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		2107898587

						109		M		354410023300		Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.01135		0.04540		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1005343959

						110		K		210220220		Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-65245825

						111		M		354410024000		Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00226		0.00904		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		115768706

						112		M		354410024100		Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00123		0.00492		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		586334789

						113		K		210220230		Ochranná strieška FeZn		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-2009695188

						114		M		3544216200		Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00017		0.00068		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1788746773

						115		K		210220240		Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-667248484

						116		M		3544218900		Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00040		0.00080		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-753757354

						117		K		210220243		Svorka FeZn spojovacia SS		ks		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		2092318114

						118		M		3544219500		Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SS s p. 2 skr		ks		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00016		0.00320		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1784491641

						119		K		210220245		Svorka FeZn pripojovacia SP		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1295658340

						120		M		3544219850		Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00015		0.00030		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-155884188

						121		K		210220246		Svorka FeZn na odkvapový žľab SO		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		912446465

						122		M		3544219950		Svorka  okapová  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SO		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00029		0.00174		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-841112972

						123		K		210220247		Svorka FeZn skúšobná SZ		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1377829048

						124		M		3544220000		Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SZ		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00017		0.00102		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		323325351

						125		K		210220252		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		2075474187

						126		M		3544221150		Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00022		0.00264		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1403332235

						127		K		210220253		Svorka FeZn uzemňovacia SR03		ks		16.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		71993292

						128		M		3544221300		Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SR 03 A		ks		16.000				0.000								znížená				0.00000		0.00021		0.00336		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1169117305

						129		K		210222030		Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1149498693

						130		M		345410000200		Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00020		0.00020		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-2127783251

						131		M		345610005000		Svorkovnica ekvipotencionálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00014		0.00014		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1717293791

						132		K		MV		Murárske výpomoci		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1916141445

						133		K		PM.1		Podružný materiál		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1103945748

						134		K		PPV		Podiel pridružených výkonov		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1056365419

								D		HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby   								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								0.000

						135		K		HZS000111		Odborná skúška a odborná prehliadka		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		262144		1759071465

						136		K		HZS000112		Projekt skutočného vyhotovenia		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		262144		-1761265971
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								Cena bez DPH												0.00
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								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00
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						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    713 - Izolácie tepelné   												0.00

								    731 - Ústredné kúrenie - kotolne   												0.00

								    732 - Ústredné kúrenie - strojovne   												0.00

								    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie   												0.00

								    734 - Ústredné kúrenie - armatúry   												0.00

								    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   												0.00

								    795 - Lokálne kúrenie												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:

										SO 04 - Vykurovanie



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz
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						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				1.32778				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.000												0.00000				1.32778				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		713		Izolácie tepelné   								0.000												0.00000				0.00859				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		713482131		Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm		m		120.200				0.000								znížená				0.00000		0.00004		0.00481		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1020337264

						2		M		283310006200		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX		m		126.210				0.000								znížená				0.00000		0.00003		0.00379		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1052155937

						3		K		998713101		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		t		0.010				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2068858909

								D		731		Ústredné kúrenie - kotolne   								0.000												0.00000				0.16000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						4		K		731251000		Montáž kotla oceľového elektrického do 10 kW		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1645163213

						5		M		484140002000		Elektrokotol nástenný elektrický kotol “PROTHERM typu AQUA COMPLET Ray 6 K”. Výkonové parametre kotla 1,0 – 6,0 kW		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.04000		0.16000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2096820049

						6		K		998731101		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m		t		0.044				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1299524350

								D		732		Ústredné kúrenie - strojovne   								0.000												0.00000				0.00820				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						7		K		732331027		Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 5 l		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1051188157

						8		M		484630006000		Nádoba expanzná s membránou typ NG 5 l, D 206 mm, v 308 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00205		0.00820		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1060210644

						9		K		998732101		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m		t		0.006				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1091606743

								D		733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie   								0.000												0.00000				0.03272				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						10		K		733160000		Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 16x2,2		m		90.200				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		498126019

						11		M		286140023200.S		Rúra PP-R RCT univerzálna D 16x2,2 mm dĺ. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu		m		90.200				0.000								znížená				0.00000		0.00022		0.01984		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-753626062

						12		K		733160003		Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 20x2,3		m		30.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1867296267

						13		M		286140023300.S		Rúra PP-R RCT univerzálna D 20x2,3 mm dĺ. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.70°C), stlačeného vzduchu		m		30.000				0.000								znížená				0.00000		0.00040		0.01200		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2093520433

						14		K		733160145		Montáž kolena PP-R DN 16		ks		64.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1924009033

						15		M		286540021100		Koleno INSTAPLAST PP-R D 16/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE		ks		64.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00064		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1767967664

						16		K		733160175		Montáž T-kusu PP-R DN 16		ks		24.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-126256516

						17		M		286540025500		T-kus jednoznačný INSTAPLAST PP-R D 16 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE		ks		24.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00024		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-949859928

						18		K		733191301		Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm		m		120.200				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1693971029

						19		K		998733101		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m		t		0.031				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2059155965

								D		734		Ústredné kúrenie - armatúry   								0.000												0.00000				0.02867				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						20		K		734213240		Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00008		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2079619962

						21		M		551210009100		Ventil odvzdušňovací automatický 3/8”, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00040		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1989437444

						22		M		551210011300		Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 3/8", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00016		0.00064		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2061136271

						23		K		734222613		Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/4		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00060		0.00720		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1694327400

						24		K		734241214		Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 3/4		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00036		0.00432		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-16449099

						25		K		734251140		Ventil poistný do expanzomatov závitový, typ PV18, 60/70st. C na membránu G 1		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00042		0.00168		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-292907749

						26		K		734252110		Montáž ventilu poistného rohového G 1/2		ks		16.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00016		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1513926614

						27		M		551210023200		Ventil poistný pre vykurovanie, 1/2" FF, 2,5 bar, PN 16 mosadz, IVAR.PV 1234		ks		16.000				0.000								znížená				0.00000		0.00025		0.00400		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1593881836

						28		K		734291114		Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4		ks		12.000				0.000								znížená				0.00000		0.00074		0.00888		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1747631317

						29		K		734296120		Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s ručným ovládaním		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00004		0.00016		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1298913069

						30		M		551210037700		Ventil zmiešavací trojcestný 1", Kv 12, PN 10, mosadz, IVAR		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00115		0.00115		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1156901230

						31		K		998734101		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m		t		0.228				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1209885651

								D		735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   								0.000												0.00000				0.40560				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						32		K		735154141		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00016		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-274595830

						33		M		484530021300		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.02422		0.19376		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1865732120

						34		K		735154143		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00008		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-580294168

						35		M		484530022000		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.05290		0.21160		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		940449948

						36		K		998735101		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m		t		0.406				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1702047361

								D		795		Lokálne kúrenie								0.000												0.00000				0.68400				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						37		K		795121310		Montáž krbových kachlí na drevo, teplovzdušných, výkon 6 kW		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		746342766

						38		M		541420001000		Krbové kachle na drevo teplovzdušné výkon 6 kW		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.17100		0.68400		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1951309775

						39		K		998795101		Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m		t		0.684				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-988309394
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						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				0.66400				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.000												0.00000				0.66400				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		769		Montáže vzduchotechnických zariadení								0.000												0.00000				0.66400				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		769052029		Montáž rekuperačnej jednotky na stenu pre byt 		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-389463161

						2		M		429530017900		Rekuperacia pre byt komplet		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.16600		0.66400		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1186565008

						3		K		998769201		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1435010135
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Nájomné byty 4 B.J. vo Veľkých Úľanoch p.č . :  164/2 stavebníka 


Obec Veľké Úľany je jednopodlažná stavba typu bungalov. Zastrešená 


dreveným krovom. Objekt je nepodpivničený. Celkové pôdorysné rozmery 


objektu, ktorý je navrhnutý ako samostatný dilatačný celok sú 25,50 x 6,60 


m (maximálne vonkajšie rozmery nosného muriva).  


   Základy objektu tvoria základové pásy zo slabo vystuženého 


betónu pod vnútorné a obvodové nosné murivo. Horná hrana základov je na 


úrovni -0,350, základová škára je v hĺbke cca 990 mm pod upraveným 


terénom (na úrovni –1,150), čo je dostatočná hĺbka aj z hľadiska 


premŕzania. Základová škára je uvažovaná v pôvodnom rastlom teréne, nie 


je uvažované s účinkom hladiny spodnej vody. Únosnosť  základovej zeminy 


bola pre návrh šírky základov uvažovaná hodnotou Rd t  = 150kPa. Šírka 


základových pásov je navrhnutá jednotne 600mm. Nakoľko investor 


neposkytol údaje z inž. geologického prieskumu sú rozmery ako aj hĺbka 


založenia navrhnuté konštrukčne. Ich celkové rozmery a hĺbku založenia 


rozmery je nutné upraviť  podľa skutočných základových pomerov. 


Navrhnuté sú zo slabo vystuženého betónu triedy C16/20 (B20).  


Zvislú nosnú konštrukciu objektu tvorí murivo z pôrobetónových 


tvárnic Ytong P2-350 hrúbky 300 mm (obvodové) a z pôrobetónových 


tvárnic Ytong SILKA S15-1600 PDK hrúbky 300 mm (vnútorné nosné – 


akustické tvárnice).  Jednotlivé bloky sú vzájomne lepené výrobcom 


predpísaným spojivom.  


Po obvode celého objektu je navrhnutý monolit ický stužujúci veniec 


výšky 300 mm, ktorý nad okenným resp. dverným otvorom preberá funkciu 


prekladu vložením dodatočnej výstuže.  Po obvode tohto venca sú pomocou 


pásovej ocele P4x50 dl. 350mm ukotvené pomúrnice krovu. Nad vnútornými 


nosnými stenami je navrhnutý monolitický stužujúci veniec výšky 250 mm.  


Objekt je zastrešený drevenou konštrukciou krovu typu hambálok. 


Drevené krokvy sú st iahnuté klieštinou v dvoch úrovniach.  


 Strešná krytina je navrhnutá betónová typu Bramac uložená je na 


drevenom latovaní.  Konštrukcia krovu nie je predmetom tejto 


dokumentácie.  







Monolitické prvky objektu (veniec) sú navrhnuté z betónu triedy 


STN EN 206-1-C25/30(B30)-XC1(Sk)-Cl0,4-Dmax16-S3, výstuž je z ocele 


triedy BS500 (10 505(R)).  


Všetky ostatné podrobnosti sú zrejmé z výkresovej časti.  


 


Veľké Úľany, 12.  2019 


 


Vypracoval :  Ing.  Száraz   Zodp.projektant :  Ing. Száraz 


 


 


 


       Kontroloval :  Ing.  Psota 
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Tepelnotechnický posudok projektu  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Všeobecne: 


Predmetom tohto dokumentu je posúdenie projektovej dokumentácie novostavby bytového domy nižšieho štandardu 
v obci Veľké Úľany podľa projektovaných ukazovateľov s použitím normalizovaných vstupných údajov o vonkajších 
klimatických podmienkach, o vnútornom prostredí budovy a o spôsobe užívania budovy.   
 
Odkazy a normy: 
Podkladom k spracovaniu posudku bola projektová dokumentácia pre stavebné konanie, ktorú vypracoval Ing.Pavol 
Száraz, Aut.Ing. 


 
Ďalšími podkladmi tepelnotechického posudku boli: 
1. Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a s ním súvisiace vykonávacie vyhlášky 
2. Zákon č. 300/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 
3. Vyhláška MDVRR SR č. 324/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a 


regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o 
energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 


4. STN EN ISO 6946:2001 Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda 
5. STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: 


Terminológia 
6. STN 730540-2+Z1+Z2: 2019: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana 


budov. Časť 2: Funkčné požiadavky 
7. STN 73 0540-3: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: 


Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov 
8. STN 73 0540-4: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 4: 


Výpočtové metódy 
9. STN EN ISO 13790 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie 


(ISO13790:2008) 
10. STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a 


účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika potrieb (hlavné požiadavky). 
11. STN EN 15216-3-2 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systém a 


účinnosti systému. Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia. 
12. STN EN 15316-3-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metódy výpočtu energetických požiadaviek systému a 


účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba. 
13. STN EN 15603/NA Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického 


hodnotenia. Národná príloha. 
14. Zuzana Sternová : Zatepľovanie budov, tepelná ochrana 
15. Zuzana Sternová  a kolektív: Energetická hospodárnosť a energetickáj certifikácia budov 
16. prof. Sternová a spol.: Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov 
 
a ďalšie príslušné právne predpisy a súvisiace technické normy. 
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1. Identifikačné údaje stavby, investora a projektanta 


Certifikovaná stavba  : Nájomné byty - 4 b.j. Veľké Úľany 
Lokalita  : Veľké Úľany, parc.č.164/2 
Investor  : Obec Veľké Úľany 
Charakter stavby  : Nová budova 
Kategória budovy  : Bytové domy  
Projektant  : Ing.Pavol Száraz, Aut.Ing.  
Spracovatelia posudku  : ARTEL PLUS s.r.o., Projektová kancelária ŠAHY    


Ing. Štefan Lendvay, autorizovaný stavebný inžinier pre komplexné 
architektonické a inžinierske služby, odborne spôsobilá osoba pre 
energetickú certifikáciu budov - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií 
a budov, 


       Doc.Ing.Daniel Kalús, PhD., odborne spôsobilá osoba pre energetickú    
    certifikáciu budov -  Vykurovanie a príprava teplej vody.  
 


 
2. Architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 


 
2.1 Popis navrhovaných stavebných konštrukcií : 


Posudzovaný bytový dom so štyrmi bytovými je prízemná, nepodpivničená budova so šikmou strechou 
s neobytným podkrovím. Obvodový plášť je murovaný z tvárníc YTONG P2-350 zateplený minerálnym kontaktným 
zatepľovacím systémom, polystyrénom EPS F hr. 200mm. Strop pod povalovým priestorom je zateplený minerálnou 
vlnou Isover UNIROL PROFI celkovej hrúbky 350mm. Podlaha na teréne je zateplená extrudovaným polystyrénom 
hr. 140mm. Otvorové konštrukcie sú plastové s izolačným trojsklom. 


 
2.2. Vykurovanie: 
 Zdroj tepla: kachľová pec na kusové drevo. Ďalším zdrojom tepla je elektrokotol - teplovodná dvojrúrová 
teplovodná vykurovacia sústava. Výmena vzduchu bude zabezpečená rekuperačnými jednotkami.  


 
2.3. Príprava TÚV:  


  Teplá voda bude pripravovaná v prietokovom ohrievači vody v každom byte samostatne.  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 6


3. Normalizované a odporúčané hodnoty súčiniteľov prechodu tepla a tepelného 
odporu obvodových konštrukcií 
 
S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických 


požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových 
budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou φi≤80% taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U, alebo tepelný odpor 
konštrukcie R, aby bola splnená podmienka požadovaná od 1.7.2019 :  U≤Ur1,  resp. R≥Rr1          


kde :  
Ur1 je odporúčaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/(m2.K) podľa tab.č.1 STN 73 0540- 
-2+Z1+Z2: 2019 
Rr1 je odporúčaná hodnota tepelného odporu konštrukcie v  m2.K/W podľa tab. A1 Prílohy A - STN 73 0540-2 
+Z1+Z2: 2019 
 
 


 
Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Uw vonkajších otvorových konštrukcií  
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Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Ur1 
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Hodnoty tepelného odporu konštrukcií R 
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Preukázanie predpokladu energetickej hospodárnosti budovy QEP 
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Budovy spĺňajú energetické kritérium podľa STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019 vtedy, ak majú v závislosti od faktora 
tvaru budovy ΣAi/Vb  mernú potrebu tepla vyhovujúcu vzťahu  
QH,nd ≤ QH,nd,N      


 
kde  QH,nd,N   je normalizovaná hodnota mernej potreba tepla v kWh/(m2.a) 
               QH,nd   je merná potreba tepla v  kWh/(m2.a) 
Budovy spĺňajú energetické kritérium podľa bodu 8.2.2 STN 73 0540-2: 2012/Z: 2016 vtedy, ak majú v závislosti od 
kategórie budovy potrebu tepla vyhovujúcu vzťahu :  
 QEP ≤ QN,EP    kWh/(m2.a)    
 
kde  QN,EP   je normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie na dosiahnutie energetickej hospodárnosti  
              budovy, v  kWh/(m2.a) 
             QEP  je potreba tepla na vykurovanie na preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú  
             hospodárnosť budovy, v  kWh/(m2.a). 
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4. Posúdenie obalových konštrukcií budovy  


4.1. Posúdenie  obvodovej steny  


ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY: 
========================== 
EXTERIÉR: Galanta 
Teplota vzduchu .................. ThetaE(Oe): -11.0°C 
Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiE(Fe):  83.0 % 
Odpor pri prestupe tepla ................ Rse:  0.04 m2K/W 
Pohltivosť slnečného žiarenia .......... Alfa:  0.93 
Redukcia na orientáciu .................. Red:  0.70 
INTERIÉR: Obývacie miestnosti 
Teplota vzduchu .................. ThetaI(Oi):  20.0°C 
Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiI(Fi):  50.0 % 
Odpor pri prestupe tepla ................ Rsi:  0.13 m2K/W 
Bezpečnostná prirážka .... DeltaThetaSI(DOsi):  0.20 K 
 
ZADANÁ SKLADBA KONŠTRUKCIE (OBVODOVÁ STENA - z interiéru): 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
¦   STAVEBNÝ MATERIÁL    ¦  HRÚBKA ¦  LAMBDA ¦   RO    ¦    c    ¦    µ    ¦ 
¦       [vrstva]         ¦   [m]   ¦  [W/mK] ¦ [kg/m3] ¦ [J/kgK] ¦   [-]   ¦ 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
¦ 1 BAUMIT FeinPutz      ¦  0.0030 ¦  0.5000 ¦  1400.0 ¦   850.0 ¦    12.0 ¦ 
¦ 2 BAUMIT Vyrovn.stierka¦  0.0050 ¦  0.5000 ¦  1500.0 ¦  1000.0 ¦    15.0 ¦ 
¦ 3 YTONG LAMBDA P2-350  ¦  0.3000 ¦  0.0890 ¦   350.0 ¦  1000.0 ¦     7.0 ¦ 
¦ 4 BAUMIT ProContact    ¦  0.0030 ¦  0.8000 ¦  1300.0 ¦  1000.0 ¦    18.0 ¦ 
¦ 5 BAUMIT EPS-F         ¦  0.2000 ¦  0.0380 ¦    15.0 ¦  1270.0 ¦    40.0 ¦ 
¦ 6 BAUMIT ProContact    ¦  0.0030 ¦  0.8000 ¦  1300.0 ¦  1000.0 ¦    18.0 ¦ 
¦ 7 BAUMIT SilikatTop    ¦  0.0020 ¦  0.7000 ¦  1800.0 ¦  1000.0 ¦    40.0 ¦ 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
VÝSLEDKY VÝPOČTU: 
================= 
Tepelný odpor konštrukcie .............. R:     8.66 m2K/W 
Odpor pri prechode tepla .............. Ro:     8.83 m2K/W 
Súčiniteľ prechodu tepla ............... U:     0.11 W/m2K 
Difúzny odpor konštrukcie ............. Rd:    55.24 E9 m/s 
Vnútorná povrchová teplota .. ThetaSI(Osi):    19.54°C 
 
POSÚDENIE KONŠTRUKCIE: 
+--------------------------+----------------------------------+------------+ 
¦ Súčiniteľ prechodu tepla ¦ U = 0.11 W/m2K < Un = 0.22 W/m2K ¦  vyhovuje  ¦ 
+--------------------------+----------------------------------+------------+ 
¦ Riziko vzniku plesní     ¦ Osi = 19.54°C > Osi,n = 12.82°C  ¦  vyhovuje  ¦ 
+--------------------------+----------------------------------+------------+ 
 
TEPELNÉ A DIFÚZNE ODPORY VRSTIEV A PRIEBEH TEPLÔT A PARCIÁLNYCH TLAKOV: 
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+ 
¦  Vrstva ¦    R    ¦    Rd   ¦    O    ¦    Pd   ¦   Psat  ¦  Vodná para  ¦ 
¦         ¦ [m2K/W] ¦ E-9[m/s]¦   [°C]  ¦   [Pa]  ¦   [Pa]  ¦  na rozhraní ¦ 
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+ 
¦    0    ¦  -----  ¦  -----  ¦  19.54  ¦ 1168.37 ¦ 2271.58 ¦ nekondenzuje ¦ 
¦    1    ¦  0.006  ¦   0.19  ¦  19.52  ¦ 1165.00 ¦ 2268.61 ¦ nekondenzuje ¦ 
¦    2    ¦  0.010  ¦   0.40  ¦  19.49  ¦ 1158.00 ¦ 2263.67 ¦ nekondenzuje ¦ 
¦    3    ¦  3.371  ¦  11.16  ¦   7.65  ¦  961.85 ¦ 1047.55 ¦ nekondenzuje ¦ 
¦    4    ¦  0.004  ¦   0.29  ¦   7.64  ¦  956.81 ¦ 1046.61 ¦ nekondenzuje ¦ 
¦    5    ¦  5.263  ¦  42.50  ¦ -10.84  ¦  209.57 ¦  240.91 ¦ nekondenzuje ¦ 
¦    6    ¦  0.004  ¦   0.29  ¦ -10.85  ¦  204.52 ¦  240.63 ¦ nekondenzuje ¦ 
¦    7    ¦  0.003  ¦   0.42  ¦ -10.86  ¦  197.05 ¦  240.41 ¦ nekondenzuje ¦ 
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+ 
Pri teplote Oe= -11.0°C dochádza ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie 
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BILANCIA SKONDENZOVANEJ A VYPARENEJ VLHKOSTI: 
+-------+------+------+---------+---------+----------+----------+----------+ 
¦   Oe  ¦  Fe  ¦  Im  ¦   RdA   ¦   RdB   ¦ Delta Md ¦    Mc    ¦   Mc,s   ¦ 
¦  [°C] ¦  [%] ¦[W/m2]¦ E-9[m/s]¦ E-9[m/s]¦E9[kg/m2s]¦ [kg/m2a] ¦ [kg/m2a] ¦ 
+-------+------+------+---------+---------+----------+----------+----------+ 
¦ -15.0 ¦ 84.0 ¦   -- ¦   26.46 ¦   10.85 ¦    11.48 ¦   0.007  ¦   0.007  ¦ 
¦ -13.0 ¦ 84.0 ¦   70 ¦   29.97 ¦   15.92 ¦     6.12 ¦   -----  ¦   0.000  ¦ 
¦ -10.0 ¦ 83.0 ¦   -- ¦   36.21 ¦   13.58 ¦     2.97 ¦   0.003  ¦   0.003  ¦ 
¦  -8.0 ¦ 83.0 ¦   70 ¦   38.94 ¦   16.31 ¦    -2.77 ¦   -----  ¦  -0.000  ¦ 
¦  -5.0 ¦ 82.0 ¦   -- ¦   38.94 ¦   16.31 ¦    -5.32 ¦  -0.014  ¦  -0.013  ¦ 
¦  -3.0 ¦ 82.0 ¦   70 ¦   38.94 ¦   16.31 ¦   -11.81 ¦   -----  ¦  -0.002  ¦ 
¦   0.0 ¦ 80.0 ¦   -- ¦   38.94 ¦   16.31 ¦   -13.21 ¦  -0.074  ¦  -0.068  ¦ 
¦   2.0 ¦ 80.0 ¦   70 ¦   38.94 ¦   16.31 ¦   -21.48 ¦   -----  ¦  -0.003  ¦ 
¦   4.0 ¦ 80.0 ¦  140 ¦   38.94 ¦   16.31 ¦   -30.56 ¦   -----  ¦  -0.008  ¦ 
¦   5.0 ¦ 79.0 ¦  --- ¦   38.94 ¦   16.31 ¦   -23.37 ¦  -0.135  ¦  -0.125  ¦ 
¦   9.0 ¦ 79.0 ¦  140 ¦   38.94 ¦   16.31 ¦   -45.26 ¦   -----  ¦  -0.020  ¦ 
¦  10.0 ¦ 76.0 ¦  --- ¦   38.94 ¦   16.31 ¦   -36.71 ¦  -0.206  ¦  -0.188  ¦ 
¦  18.5 ¦ 76.0 ¦  302 ¦   38.94 ¦   16.31 ¦  -101.82 ¦   -----  ¦  -0.051  ¦ 
¦  15.0 ¦ 73.0 ¦  --- ¦   38.94 ¦   16.31 ¦   -53.03 ¦  -0.309  ¦  -0.274  ¦ 
¦  23.5 ¦ 73.0 ¦  302 ¦   38.94 ¦   16.31 ¦  -133.66 ¦   -----  ¦  -0.046  ¦ 
¦  27.2 ¦ 73.0 ¦  430 ¦   38.94 ¦   16.31 ¦  -178.42 ¦   -----  ¦  -0.058  ¦ 
¦  20.0 ¦ 68.0 ¦  --- ¦   38.94 ¦   16.31 ¦   -75.86 ¦  -0.311  ¦  -0.285  ¦ 
¦  38.7 ¦ 68.0 ¦  430 ¦   38.94 ¦   16.31 ¦  -347.14 ¦   -----  ¦  -0.120  ¦ 
¦  25.0 ¦ 58.0 ¦  --- ¦   38.94 ¦   16.31 ¦  -114.96 ¦  -0.050  ¦  -0.042  ¦ 
¦  43.7 ¦ 58.0 ¦  430 ¦   38.94 ¦   16.31 ¦  -444.04 ¦   -----  ¦  -0.029  ¦ 
+-------+------+------+---------+---------+----------+----------+----------+ 
 
Celoročná bilancia vlhkosti (bez vplyvu slnečného žiarenia): 
============================================================ 
Množstvo skondenzovanej vodnej pary ..... Mc =  0.010 kg/m2a 
Množstvo vyparenej vodnej pary ......... Mev =  1.099 kg/m2a 
Rozdiel ........................... Mc - Mev =  1.089 kg/m2a 
                                    ------------------------ 
 
Celoročná bilancia vlhkosti  (s vplyvom slnečného žiarenia): 
============================================================ 
Množstvo skondenzovanej vodnej pary ... Mc,s =  0.010 kg/m2a 
Množstvo vyparenej vodnej pary ....... Mev,s =  1.331 kg/m2a 
Rozdiel ....................... Mc,s - Mev,s =  1.321 kg/m2a 
                                ---------------------------- 
POSÚDENIE CELOROČNÉHO VLHKOSTNÉHO REŽIMU KONŠTRUKCIE: 
+-------------------+-----------------------------------------+------------+ 
¦ Limitné množstvo  ¦ Mc = 0.010 kg/m2a < Mc,max = 0.5 kg/m2a ¦  vyhovuje  ¦ 
+-------------------+-----------------------------------------+------------+ 
¦ Bilancia vlhkosti ¦ Mc = 0.010 kg/m2a < Mev = 1.099 kg/m2a  ¦  vyhovuje  ¦ 
+-------------------+-----------------------------------------+------------+ 
 
POSÚDENIE HYGIENICKÉHO KRITÉRIA (RIZIKO VZNIKU PLESNÍ) V KÚTE A MIMO KÚTA: 
+-----------------------+-------------------------------------+------------+ 
¦ V kúte miestnosti     ¦  Osi = 19.77°C  >  Osi,n = 13.12°C  ¦  vyhovuje  ¦ 
+-----------------------+-------------------------------------+------------+ 
¦ Mimo kúta miestnosti  ¦  Osi = 19.54°C  >  Osi,n = 12.82°C  ¦  vyhovuje  ¦ 
+-----------------------+-------------------------------------+------------+ 
 
POZNÁMKA: 
========= 
Povrchová teplota v kúte miestnosti je vypočítaná približnou metódou a platí 
iba pre kúty tvorené rovnakými obvodovými konštrukciami. Presnosť približnej 
metódy vzhľadom na metódu plošného teplotného poľa je cca +/- 0.5 K. Hodnota 
bezpečnostnej prirážky pre kút je DOsi = 0.5 K. Uvažované Rsi = 0.25 m2K/W. 
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4.2. Posúdenie stropu pod povalovým priestorom    


ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY: 
========================== 
EXTERIÉR: Povaly s tesnou krytinou 
Teplota vzduchu .................. ThetaE(Oe):  -6.0°C 
Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiE(Fe):  82.0 % 
Odpor pri prestupe tepla ................ Rse:  0.10 m2K/W 
Pohltivosť slnečného žiarenia .......... Alfa:  0.00 
Redukcia na orientáciu .................. Red:  1.00 
 
INTERIÉR: Obývacie miestnosti 
Teplota vzduchu .................. ThetaI(Oi):  20.0°C 
Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiI(Fi):  50.0 % 
Odpor pri prestupe tepla ................ Rsi:  0.10 m2K/W 
Bezpečnostná prirážka .... DeltaThetaSI(DOsi):  0.20 K 
 
ZADANÁ SKLADBA KONŠTRUKCIE (STROP POD NEVYK.PRIESTOR. - z interiéru): 
===================================================================== 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
¦   STAVEBNÝ MATERIÁL    ¦  HRÚBKA ¦  LAMBDA ¦   RO    ¦    c    ¦    µ    ¦ 
¦       [vrstva]         ¦   [m]   ¦  [W/mK] ¦ [kg/m3] ¦ [J/kgK] ¦   [-]   ¦ 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
¦ 1 Sadrokartón          ¦  0.0125 ¦  0.1500 ¦   750.0 ¦  1060.0 ¦     9.0 ¦ 
¦ 2 Polyetylénová fólia  ¦  0.0001 ¦  0.3500 ¦   900.0 ¦  1470.0 ¦144000.0 ¦ 
¦ 3 ISOVER UNIROL PROFI  ¦  0.1500 ¦  0.0330 ¦   100.0 ¦   840.0 ¦     1.2 ¦ 
¦ 4 ISOVER UNIROL PROFI  ¦  0.2000 ¦  0.0330 ¦   100.0 ¦   840.0 ¦     1.2 ¦ 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
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VÝSLEDKY VÝPOČTU: 
================= 
Tepelný odpor konštrukcie .............. R:    10.69 m2K/W 
Odpor pri prechode tepla .............. Ro:    10.89 m2K/W 
Súčiniteľ prechodu tepla ............... U:     0.09 W/m2K 
Difúzny odpor konštrukcie ............. Rd:    79.33 E9 m/s 
Vnútorná povrchová teplota .. ThetaSI(Osi):    19.76°C 
 
POSÚDENIE KONŠTRUKCIE: 
====================== 
+--------------------------+----------------------------------+------------+ 
¦ Súčiniteľ prechodu tepla ¦ U = 0.09 W/m2K < Un = 0.20 W/m2K ¦  vyhovuje  ¦ 
+--------------------------+----------------------------------+------------+ 
¦ Riziko vzniku plesní     ¦ Osi = 19.76°C > Osi,n = 12.82°C  ¦  vyhovuje  ¦ 
+--------------------------+----------------------------------+------------+ 
 
TEPELNÉ A DIFÚZNE ODPORY VRSTIEV A PRIEBEH TEPLÔT A PARCIÁLNYCH TLAKOV: 
======================================================================= 
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+ 
¦  Vrstva ¦    R    ¦    Rd   ¦    O    ¦    Pd   ¦   Psat  ¦  Vodná para  ¦ 
¦         ¦ [m2K/W] ¦ E-9[m/s]¦   [°C]  ¦   [Pa]  ¦   [Pa]  ¦  na rozhraní ¦ 
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+ 
¦    0    ¦  -----  ¦  -----  ¦  19.76  ¦ 1168.37 ¦ 2302.45 ¦ nekondenzuje ¦ 
¦    1    ¦  0.083  ¦   0.60  ¦  19.56  ¦ 1161.84 ¦ 2274.22 ¦ nekondenzuje ¦ 
¦    2    ¦  0.000  ¦  76.50  ¦  19.56  ¦  326.39 ¦ 2274.12 ¦ nekondenzuje ¦ 
¦    3    ¦  4.545  ¦   0.96  ¦   8.71  ¦  315.94 ¦ 1125.45 ¦ nekondenzuje ¦ 
¦    4    ¦  6.061  ¦   1.27  ¦  -5.76  ¦  302.02 ¦  375.97 ¦ nekondenzuje ¦ 
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+ 
Pri teplote Oe=  -6.0°C nedochádza ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie 
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4.3. Posúdenie laminátovej podlahy na teréne 


ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY: 
========================== 
EXTERIÉR: Podlaha na teréne 
Teplota zeminy pod podlahou ...... ThetaZ(Oz):   5.0°C 
Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiE(Fe):  84.0 % 
Odpor pri prestupe tepla ................ Rse:  0.04 m2K/W 
Charakteristický rozmer podlahy .......... B':  5.51 m 
Hrúbka vonkajšej steny .................... w:  0.50 m 
 
INTERIÉR: Obývacie miestnosti 
Teplota vzduchu .................. ThetaI(Oi):  20.0°C 
Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiI(Fi):  50.0 % 
Odpor pri prestupe tepla ................ Rsi:  0.17 m2K/W 
Bezpečnostná prirážka .... DeltaThetaSI(DOsi):  0.50 K 
 
 
ZADANÁ SKLADBA KONŠTRUKCIE (PODLAHA NA TERÉNE - z interiéru): 
============================================================= 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
¦   STAVEBNÝ MATERIÁL    ¦  HRÚBKA ¦  LAMBDA ¦   RO    ¦    c    ¦    µ    ¦ 
¦       [vrstva]         ¦   [m]   ¦  [W/mK] ¦ [kg/m3] ¦ [J/kgK] ¦   [-]   ¦ 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
¦ 1 Vlysy                ¦  0.0100 ¦  0.1800 ¦   600.0 ¦  2510.0 ¦   157.0 ¦ 
¦ 2 Polyuretán mäkký     ¦  0.0030 ¦  0.0400 ¦    35.0 ¦   800.0 ¦     2.5 ¦ 
¦ 3 Obyčajný hutný betón ¦  0.0500 ¦  1.0500 ¦  2100.0 ¦  1020.0 ¦    17.0 ¦ 
¦ 4 Polyetylénová fólia  ¦  0.0001 ¦  0.3500 ¦   900.0 ¦  1470.0 ¦144000.0 ¦ 
¦ 5 Extrudov.polystyrén  ¦  0.1400 ¦  0.0340 ¦    32.0 ¦  2060.0 ¦   100.0 ¦ 
¦ 6 TI po okraji(Z=0.90m)¦  0.0800 ¦  0.0340 ¦    30.0 ¦  2060.0 ¦   100.0 ¦ 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
 
VÝSLEDKY VÝPOČTU: 
================= 
Tepelný odpor konštrukcie ............. R:    4.30 m2K/W 
Súčiniteľ prechodu tepla .............. U:    0.15 W/m2K 
Tepelná prijímavosť podlahy ........... b:  492.97 Ws(1/2)/m2K - teplá 
Vnútorná povrchová teplota . ThetaSI(Osi):   19.43°C 
Pokles dotykovej teploty ..... DeltaTheta:    4.15°C 
 
POSÚDENIE KONŠTRUKCIE: 
====================== 
+-----------------------+-------------------------------------+------------+ 
¦ Tepelný odpor         ¦ R = 4.30 m2K/W  >  Rn = 2.50 m2K/W  ¦  vyhovuje  ¦ 
+-----------------------+-------------------------------------+------------+ 
¦ Riziko vzniku plesní  ¦ Osi = 19.43°C  >  Osi,n = 13.12°C   ¦  vyhovuje  ¦ 
+-----------------------+-------------------------------------+------------+ 
 
 


4.6 Posúdenie otvorových konštrukcií v obvodovom plášti   


Vonkajšie okná a dvere by mali mať súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou U ≤ UN, kde U je výpočtová hodnota 


rovnajúca sa nameranej hodnote alebo vypočítaná z nameraných hodnôt zasklenia a rámu konštrukcie 


a odporúčaná normová hodnota UN sa stanoví z tab.2 STN 73 0540-2.   


 


Navrhované výplňové konštrukcie: 


 


- Plastové s izolačným trojsklom                      : U = 0,85 W/m2K  <  UN = 1,0 W/m2K   - vyhovuje ! 
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5. Posúdenie stavby z hľadiska kritérií  podľa STN 730540-2+Z1+Z2: 2019 


 
5.1. Kritérium minimálnych tepelnotechnických vlastností stavebných konštukcií 
             (maximálne hodnoty U a minimálne hodnoty R) 
 
 
**************************************************************************** 
*                                                                          * 
*         VÝPOČET A POSÚDENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOVY          * 
*--------------------------------------------------------------------------* 
*            podľa STN 730540-2+Z1+Z2: 2019 a STN EN ISO 13790/2009        * 
**************************************************************************** 
                         program TERMO'13 - B modul 
 
 
 
Názov stavby   : Nájomné byty - 4 b.j. Veľké Úľany  


Lokalita      : Veľké Úľany, parc.č.164/2 


Investor  : Obec Veľké Úľany  


Spracovateľ posudku: Ing. Štefan Lendvay, Aut.Ing., reg.číslo 3090*A*1 
 
 
ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY: 
========================== 
Obostavaný objem budovy .................. Vb:    571.10 m3 
Celková podlahová plocha budovy .......... Ab:    181.30 m2 
Priemerná konštrukčná výška podlaží ...... hk:      3.15 m 
Započítaný vplyv tepelných mostov .... DeltaU:      0.02 W/m2K 
 
Upravená vnútorná teplota ............ ThetaI:     20.00°C 
Priemerná vonkajšia teplota .......... ThetaE:      3.86°C 
Dĺžka trvania výpočtového obdobia ......... t:    212.00 dní 
Počet klimatických dennostupňov .......... Dt:   3422.00 Kdeň 
 
Priemerná intenzita výmeny vzduchu ........ n:      0.17 1/h 
Charakteristické číslo budovy ............. B:      8.00 Pa0.67 
Pomer medzi vnútorným a vonkajším objemom . k:      0.75 Vb 
Tepelný výkon vnútorných zdrojov tepla ... qi:      5.00 W/m2 
Kategória budovy ............................:      bytový dom 
 
 
TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIÍ A REDUKČNÉ FAKTORY: 
=========================================================== 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
¦   KONŠTRUKCIA          ¦   Ai    ¦   Ui    ¦   bxi   ¦Ai.Ui.bxi¦  Podiel ¦ 
¦                        ¦  [m2]   ¦ [W/m2K] ¦   [-]   ¦  [W/K]  ¦   [%]   ¦ 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
¦ 1 Stena obvodová       ¦  182.10 ¦   0.11  ¦   1.00  ¦   20.03 ¦   26.77 ¦ 
¦ 2 Okná                 ¦   17.10 ¦   0.85  ¦   1.00  ¦   14.53 ¦   19.43 ¦ 
¦ 3 Strop pod povalou    ¦  181.30 ¦   0.09  ¦   0.80  ¦   13.05 ¦   17.45 ¦ 
¦ 4 Podlaha na teréne    ¦  181.30 ¦   0.15  ¦   1.00  ¦   27.20 ¦   36.35 ¦ 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
¦          Ae = SUMA(Ai) =  561.80 ¦   SUMA(Ai.Ui.bxi) =   74.81 ¦  100.00 ¦ 
+----------------------------------+-----------------------------+---------+ 
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VÝSLEDKY VÝPOČTU: 
================= 
Započítaný vplyv tepelných mostov .. DeltaHtm:    11.24 W/K 
Merná tepelná strata prechodom tepla ..... Ht:    86.05 W/K 
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla ...... Uem:     0.15 W/m2K 
 
Vypočítaná výmena vzduchu ................. n:  nebola počítaná 
Uvažovaná výmena vzduchu .................. n:     0.17 1/h 
Merná tepelná strata vetraním ............ Hv:    24.03 W/K 
Merná tepelná strata budovy ......... H=Ht+Hv:   110.08 W/K 
 
 
KOLEKČNÁ PLOCHA ZASKLENÝCH OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ ( 3.04% plochy Ae): 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
¦       ORIENTÁCIA       ¦   Fw    ¦ gKolmé  ¦Fs.Fc.Ff ¦   Anj   ¦   Asj   ¦ 
¦    [svetová strana]    ¦   [-]   ¦   [-]   ¦   [-]   ¦   [m2]  ¦   [m2]  ¦ 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
¦ Juh-J                  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦ 
¦ Sever-S                ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦ 
¦ Východ-V               ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦ 
¦ Západ-Z                ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦ 
¦ Juhovýchod-JV          ¦   0.90  ¦   0.62  ¦   1.00  ¦    5.20 ¦    2.90 ¦ 
¦ Juhozápad-JZ           ¦   0.90  ¦   0.62  ¦   0.90  ¦    2.60 ¦    1.31 ¦ 
¦ Severovýchod-SV        ¦   0.90  ¦   0.62  ¦   0.90  ¦    2.60 ¦    1.31 ¦ 
¦ Severozápad-SZ         ¦   0.90  ¦   0.62  ¦   1.00  ¦    6.70 ¦    3.74 ¦ 
¦ Horizontálna rovina-H  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦   0.00  ¦    0.00 ¦    0.00 ¦ 
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
NORMALIZOVANÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY A CELKOVÁ TEPELNÁ STRATA: 
+------------------+-------------------------------------------------------+ 
¦     VELIČINA     ¦                         MESIAC                        ¦ 
¦                  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
¦                  ¦   I   ¦   II  ¦  III  ¦   IV  ¦   X   ¦   XI  ¦  XII  ¦ 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
¦ t           [deň]¦  31.0 ¦  28.0 ¦  31.0 ¦  30.0 ¦  31.0 ¦  30.0 ¦  31.0 ¦ 
¦ ThetaE       [°C]¦  -1.8 ¦   0.4 ¦   4.6 ¦   9.9 ¦   9.8 ¦   4.3 ¦  -0.3 ¦ 
¦ ThetaI       [°C]¦  20.0 ¦  20.0 ¦  20.0 ¦  20.0 ¦  20.0 ¦  20.0 ¦  20.0 ¦ 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
¦ QL          [kWh]¦ 1785.4¦ 1449.9¦ 1261.2¦  800.5¦  835.4¦ 1244.3¦ 1662.6¦ 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
 
VNÚTORNÉ, SOLÁRNE A CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY: 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
¦ Qi          [kWh]¦  674.4¦  609.2¦  674.4¦  652.7¦  674.4¦  652.7¦  674.4¦ 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
¦ Isj-J     [kW/m2]¦   30.2¦   43.6¦   61.2¦   66.3¦   57.2¦   33.1¦   28.4¦ 
¦ QsJ         [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦ 
¦ Isj-S     [kW/m2]¦    9.1¦   13.8¦   20.1¦   27.2¦   14.5¦    8.4¦    6.8¦ 
¦ QsS         [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦ 
¦ Isj-V     [kW/m2]¦   14.9¦   24.5¦   42.0¦   59.1¦   32.2¦   15.4¦   11.8¦ 
¦ QsV         [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦ 
¦ Isj-Z     [kW/m2]¦   14.9¦   24.5¦   42.0¦   59.1¦   32.2¦   15.4¦   11.8¦ 
¦ QsZ         [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦ 
¦ Isj-JV    [kW/m2]¦   22.7¦   33.8¦   50.9¦   62.0¦   44.8¦   24.9¦   20.8¦ 
¦ QsJV        [kWh]¦   65.9¦   98.1¦  147.7¦  179.9¦  130.0¦   72.2¦   60.4¦ 
¦ Isj-JZ    [kW/m2]¦   22.7¦   33.8¦   50.9¦   62.0¦   44.8¦   24.9¦   20.8¦ 
¦ QsJZ        [kWh]¦   29.6¦   44.1¦   66.5¦   81.0¦   58.5¦   32.5¦   27.2¦ 
¦ Isj-SV    [kW/m2]¦   10.2¦   16.1¦   26.8¦   41.6¦   18.3¦    9.6¦    7.4¦ 
¦ QsSV        [kWh]¦   13.3¦   21.0¦   35.0¦   54.3¦   23.9¦   12.5¦    9.7¦ 
¦ Isj-SZ    [kW/m2]¦   10.2¦   16.1¦   26.8¦   41.6¦   18.3¦    9.6¦    7.4¦ 
¦ QsSZ        [kWh]¦   38.1¦   60.2¦  100.2¦  155.5¦   68.4¦   35.9¦   27.7¦ 
¦ Isj-H     [kW/m2]¦   22.2¦   38.6¦   71.4¦  108.2¦   55.0¦   26.2¦   18.4¦ 
¦ QsH         [kWh]¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦    0.0¦ 
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+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
¦ SUMA(Qs)    [kWh]¦  147.0¦  223.4¦  349.3¦  470.7¦  280.8¦  153.2¦  124.8¦ 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
¦ Qg=Qi+Qs    [kWh]¦  821.4¦  832.6¦ 1023.8¦ 1123.4¦  955.2¦  805.9¦  799.3¦ 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
 
FAKTOR VYUŽITIA TEPELNÝCH ZISKOV: 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
¦ Gamma=Qg/QL   [-]¦  0.460¦  0.574¦  0.812¦  1.403¦  1.143¦  0.648¦  0.481¦ 
¦ C         [kWh/K]¦  8.310¦  8.310¦  8.310¦  8.310¦  8.310¦  8.310¦  8.310¦ 
¦ Tau=C/H       [h]¦ 75.487¦ 75.487¦ 75.487¦ 75.487¦ 75.487¦ 75.487¦ 75.487¦ 
¦ a0            [-]¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦  1.000¦ 
¦ Tau0          [h]¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 15.000¦ 
¦ a=a0+Tau/Tau0 [-]¦  6.032¦  6.032¦  6.032¦  6.032¦  6.032¦  6.032¦  6.032¦ 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
¦ Eta           [-]¦  0.995¦  0.985¦  0.930¦  0.858¦  0.858¦  0.973¦  0.994¦ 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
 
 
POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE: 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
¦ Qh          [kWh]¦  968.1¦  630.0¦  308.7¦ -163.1¦   16.0¦  460.2¦  868.3¦ 
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
¦ SUMA(Qh)  [kWh/a]¦                         3088.1                        ¦ 
+------------------+-------------------------------------------------------+ 
¦ POZNÁMKA: Hodnota ročnej potreby tepla na vykurovanie SUMA(Qh) sa použije¦ 
¦           na výpočet potreby energie na vykurovanie                      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------------+ 
 
 
MERNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE PODĽA STN 730540/2012: 
========================================================= 
Merná potreba tepla na vykurovanie ............. Qhnd:      5.37 kWh/m3a 
Merná potreba tepla na vykurovanie ............. Qhnd:     16.93 kWh/m2a 
Normalizovaná merná potreba tepla ............ Qhnd,n:     17.65 kWh/m3a 
Normalizovaná merná potreba tepla ............ Qhnd,n:     49.42 kWh/m2a 
Faktor tvaru budovy ........................... Ae/Vb:      0.98 1/m 
 
 
BILANCIA MERNEJ POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE: 
============================================= 
Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom ...:     38.97 kWh/m2a 
 
-Obvodový plášť .....................................:      9.07 kWh/m2a 
-Otvorové konštrukcie ...............................:      6.58 kWh/m2a 
-Strecha ............................................:      5.91 kWh/m2a 
-Podlaha ............................................:     12.32 kWh/m2a 
-Tepelné mosty ......................................:      5.09 kWh/m2a 
 
Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním ....:     10.88 kWh/m2a 
Tepelné zisky z vnútorných zdrojov ..................:    -23.75 kWh/m2a 
Tepelné zisky zo slnečného žiarenia .................:     -9.17 kWh/m2a 
 
 
KOMPLEXNÉ POSÚDENIE BUDOVY NA ODPORÚČANÉ HODNOTY: 
================================================= 
+---------------+---------------------------------------------+------------+ 
¦ Uem - hodnota ¦ Uem = 0.15 W/m2K  <  Uem,n = 0.27 W/m2K     ¦  vyhovuje  ¦ 
+---------------+---------------------------------------------+------------+ 
¦ Hospodárnosť  ¦ Qep = 17.0 kWh/m2a < Qep,n = 25.0 kWh/m2a   ¦  vyhovuje  ¦ 
+---------------+---------------------------------------------+------------+ 
¦ Potreba tepla ¦ Qhnd = 16.9 kWh/m2a < Qhnd,n = 49.4 kWh/m2a ¦  vyhovuje  ¦ 
+---------------+---------------------------------------------+------------+ 
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Hodnotenie súčiniteľov prechodu tepla obvodových konštrukcií :  
 


Konštrukcia 
Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie 


U (W/m
2
K) 


Obvodová stena zateplená    U=0,11 <  UN =0,22  vyhovuje 


Strop pod povalou zateplený   U=0,09 < UN =0,20  vyhovuje 


  


  


      


Plastové okná s izolačným trojsklom U=0,85 < UN =1,00  vyhovuje 


   


 
 
Hodnotenie tepelných odporov obvodových konštrukcií:  
 


Konštrukcia 
Tepelný odpor konštrukcie  


R (m
2
.K.W


-1
)
2)


 


Obvodová stena zateplená   R=8,66 > RN =4,40 vyhovuje 


Strop pod povalou zateplený   R=10,69 > RN =4,90 vyhovuje 


  


  


Podlaha na teréne zateplená     R=4,30 > RN =2,50 vyhovuje 


  


 
  
 


 


Energetické kritérium   
 
Budovy spĺňajú energetické kritérium podľa bodu 8.1.2 STN 730540-2+Z1+Z2: 2019 vtedy, ak majú v závislosti od 


faktora tvaru budovy ( ΣAi/Vb ) mernú potrebu tepla vyhovujúcu vzťahu :  


 QH,nd ≤ QH,nd,N    kWh/(m2.a) 


 


QH,nd =     16,9 kWh/(m2.a)   <   QH,nd,n = 49,4 kWh/(m2.a)     budova vyhovuje (odporúčaná hodnota)  


 


Budovy spĺňajú energetické kritérium podľa bodu 8.2.2 STN 730540-2+Z1+Z2: 2019 vtedy, ak majú v závislosti od 


kategórie budovy potrebu tepla vyhovujúcu vzťahu :  


 QEP ≤ QN,EP    kWh/(m2.a)    


 
QEP = 17,0 kWh/(m2.a)   <  QN,EP = 25,0 kWh/(m2.a)  budova vyhovuje (odporúčaná hodnota)  
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5.1.1. Hygienické kritérium 
 
 


Hygienické kritérium je splnené, ak povrchová teplota stien, stropov a podláh je bezpečne vyššia ako teplota 


rosného bodu vzduchu. Kritická povrchová teplota na vznik plesní (zodpovedajúca 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu v 


tesnej blízkosti povrchu stavebnej konštrukcie) závisí od teploty a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu. Pri teplote 


20 °C a relatívnej vlhkosti 50 % je kritickou teplotou na vznik plesní hodnota 12,6 °C. Jej výška sa teda mení v 


závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu.  


 
Budovy spĺňajú hygienické kritérium podľa bodu 4.3.1 STN 730540-2+Z1+Z2: 2019 vtedy, keď majú 


vyhovujúci vzťah :  


θsi  ≥ θsi,N    =     θsi,80   +  ∆ θsi       (°C )  


Hodnotenie hygienického kritéria obvodových konštrukcií: 


Konštrukcia 
Teplota vnútorného povrchu (°C)  


      θsi  ≥  θsi,N    =     θsi,80   +  ∆ θsi   


 
Obvodová stena hr.380mm zateplená  19,54 > 12,82 vyhovuje 


Strop pod povalou zateplený 19,76 > 12,82 vyhovuje 


  


Podlaha na teréne  19,43 > 13,12 vyhovuje 


  


  


   


  


 
 


 


 


5.1.2. Kritérium výmeny vzduchu 
 


Vo všetkých vnútorných priestoroch budovy je priemerná intenzita výmeny vzduchu vyjadrená hodnotou nN  


= 0,5 1/h, kritériom min. výmeny vzduchu, ak hygienické predpisy a prevádzkové podmienky nevyžadujú iné hodnoty. 


Táto výmena vzduchu bude zabezpečená rekuperáciou.  


 
5.1.3. Posúdenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla 
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla je vyjadrený vzťahom: 


                   HT 


  Ue,m =   ––––––     ( W/m2K )   
                   A  
 
HT  - je merná tepelná strata prechodom tepla 
A    - je teplovýmenná plocha obalových konštrukcií  
 
                  86,05 


  Ue,m =     ––––––––         =  0,15 <  0,27 ( W/m2K )  vyhovuje 
                  561,8 
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6. Zaradenie budovy  do energetickej triedy  v zmysle Vyhl. č. 324/2016 Z.z.  
  
Merná podlahová plocha :   Ab    =   181,3 m2 
 


VYKUROVANIE 
Pol. Sledovaný údaj Označenie vo 


výpočtoch Jednotka Vypočítané hodnoty 


1 Požadovaná tepelná energia pre 
odovzdávanie tepla Qin,em  kWh/rok 3 220,12 


2 Požadovaná tepelná energia pre distribúciu 
tepla  QD,u kWh/rok 0,00 


3 Celková potreba elektrickej energie - 
distribúcia  Wd,e kWh/rok 0,00 


4 Požadovaná tepelná energia zdroja tepla  Qg,I,t  kWh/rok 0,00 


5 Celková potreba elektrickej energie - zdroj 
tepla  Wg kWh/rok 0,00 


6 Celková ročná potreba energie na 
vykurovanie Qin,D kWh/rok 3 220,12 


7 Celková podlahová plocha  Ab m2 181,30 


8 Hodnoty EP EP kWh/(m2.rok) 19,10 


9 
Energetická trieda v zmysle 
Vyhlášky č.364/2012 Z.z. 


- - A (≤27) 
10 Elektrina - globálny ukazovateľ   kWh/(m2.rok) 3,82 (20%) 


11 Drevo - globálny ukazovateľ   kWh/(m2.rok) 15,28 (80%) 


  


PRÍPRAVA TEPLEJ VODY 
Sledovaný údaj Označenie vo 


výpočtoch Jednotka 
Tepelné zisky pre vykurovanie 


nezohľadnené zohľadnené 
Ročná potreba tepla na spotrebovanú 
vodu QW,r kWh/rok 3 740,57 3 740,57 


Ročná potreba tepla na spotrebovanú 
vodu pri využití obnoviteľných zdrojov 
alebo odpadového tepla 


QW,r kWh/rok 0,00 0,00 


Ročná tepelná strata distribučného 
systému  QW,d,r; QW,d,ÚK,r kWh/rok 99,74 99,74 


Ročná tepelná strata z cirkulačného 
okruhu počas neprevádzkovania 
čerpadiel  


QW,d,off,r kWh/rok 0,00 0,00 


Potreba elektrickej energie čerpadiel  WWd,pump kWh/rok 0,00 0,00 


Ročná tepelná strata zásobníka TV  QW,s,r; QW,s,ÚK,r kWh/rok 320,03 320,03 


Celková ročná potreba tepla  Qr; QÚK,r kWh/rok 4 160,33 4 160,33 


Celková podlahová plocha  Ab m2 181,30 181,30 


Hodnoty EP EP kWh/(m2.rok) 22,95 22,95 
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Energetická trieda v zmysle 
Vyhlášky č.364/2012 Z.z. 


- - B (14 - 26) B (14 - 26) 
Elektrická energia - globálny 
ukazovateľ   kWh/(m2.rok) 0,00 22,96 


Drevo - globálny ukazovateľ   kWh/(m2.rok) 22,95 0,00 


  
 
 
Celková potreba energie: 
Celková potreba energie  je súčtom potreby energie na vykurovanie a na prípravu teplej vody:  
19,10 + 22,96= 42,06 kWh/(m2.a) - Energetická trieda „B“ 
 
Celková potreba energie budovy:  
Energetická 


trieda  kWh/(m2.a) Hodnotenie 


  A ≤ 40 
 


B 41-79 B 


C 80-119   


D 120-158   


E 159-198   


F 199-237   


G > 237   


 
 
 


  


Primárna energia a hodnota emisie CO2 :  
Energetický nosič pre vykurovanie: drevo + elektrina  
Energetický nosič pre prípravu teplej vody:  elektrina  
primárnu energiu tvorí súčet dodanej energie a váhového faktoru pre primárnu energiu:  
( 3,82 + 22,96 ) x 2,2 + 15,28 x 0,1  =  60,44 kWh/(m2.a) – Energetická trieda „A1“ 
 
Primárna energia – globálny ukazovateľ:   


Energetická 
trieda  kWh/(m2.a) Hodnotenie 


A0 ≤ 32 
 


A1 33-63      A1 


B 64-126   


C 127-189   


D 190-252 
 


E 253-315   


F 316-378   


G > 378 
  


 
emisie CO2  kg/m2  sa vypočítajú ako súčet dodanej energie a váhového faktoru pre emisie: 
( 3,82 + 22,96 ) x 0,167  + 15,28 x 0,02 = 4,78 kg/(m2.a)      
 
merná podlahová plocha :     Ab    =   181,3 m2 
emisie CO2    t/rok           :     4,78 x 181,3 = 0,866 t/rok 
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7.  Záverečná správa tepelnotechnického posudku 
 
Na základe výsledku tepelnotechnického posúdenia obalových konštrukcií budovy je možné konštatovať, že: 


• fragmenty obvodovej steny vyhovujú požiadavkám STN 73 0540-2 +Z1+Z2: 2019 z hľadiska tepelného 
odporu, resp. súčiniteľa prechodu tepla, vyhovujú z hľadiska hygienického kritéria (riziko vzniku plesní) 
ako aj z hľadiska vlhkostného režimu konštrukcie,  


• fragmenty stropu pod povalovým priestorom vyhovujú požiadavkám STN 73 0540-2 +Z1+Z2: 2019 
z hľadiska tepelného odporu, resp. súčiniteľa prechodu tepla, vyhovuje z hľadiska hygienického kritéria 
(riziko vzniku plesní) ako aj z hľadiska vlhkostného režimu konštrukcie,  


• fragmenty podlahy na teréne  vyhovujú požiadavkám STN 73 0540-2 +Z1+Z2: 2019 z hľadiska tepelného 
odporu, resp. súčiniteľa prechodu tepla, vyhovujú z hľadiska hygienického kritéria (riziko vzniku plesní) 
ako aj z hľadiska vlhkostného režimu konštrukcie,  


• navrhované výplne otvorov v obvodovom plášti vyhovujú požiadavkám STN 73 0540-2 +Z1+Z2: 2019. 
 
Navrhované obalové konštrukcie stavby z hľadiska energetického kritéria spĺňajú odporúčané požiadavky 


STN 73 0540-2 +Z1+Z2: 2019 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, 
, Časť 2: Funkčné požiadavky, Konsolidované znenie. Spĺňajú požiadavky normy aj z hľadiska hygienického 
kritéria a kritéria odporúčaných tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií.   
  
 
Požiadavka na dosiahnutie energetickej hospodárnosti 
budovy  :    QEP ≤ QN,EP 


17,0  <  25,0 
vyhovuje 


kWh/(m2 .a) 


   
Potreba tepla na vykurovanie QEP 17,0 kWh/m2 
Potreba tepla na vykurovanie Qh 3088,1 kWh 
Merná (celková) podlahová plocha   181,3 m2 
   
Primárna energia, globálny ukazovateľ  60,44 kWh/(m2.a) 
Požiadavka na energetickú hospodárnosť – globálny 
ukazovateľ : energetická trieda „A1“  


A1 
vyhovuje 


energetická 
trieda 


   
Odhadovaná ročná produkcia emisií skleníkových plynov 4,78  CO2    kg/rok/m2 
Odhadovaná ročná produkcia emisií skleníkových plynov 0,866   CO2   t/rok 
  


 


Bytový dom realizovaný podľa posudzovanej projektovej dokumentácie bude spĺňať požiadavku na energetickú 


hospodárnosť podľa Vyhlášky MDVRR SR č.324/2016 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.364/2012 Z.z. 


Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Horná hranica energetickej triedy A1 


pre globálny ukazovateľ určuje ultranízkoenergetickú úroveň stavby.  


 


   


 


Vypracoval: Ing.Štefan Lendvay, Aut.Ing. 
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Technická správa 


    - Kúrenie - 
 


Zodp. projektant : Ing. Alfréd Gáspár 
Projektant  : Ing. Alfréd Gáspár 
Stavba   : NÁJOMNÉ BYTY – 4 BJ Veľké Úľany 
Investor  : Obec Veľké Úľany 
Miesto   :  Veľké Úľany, č.parc.: 164/2 
Stupeň PD  :  Projekt stavby k stav. povoleniu 
Dátum   :  11/2019  
 
 
Jednostupňový projekt ústredného kúrenia predmetného objektu je vypracovaný 


v zmysle platných predpisov, noriem a stavebných výkresov. Predmetná dokumentácia je 
vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami 
investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú 
dopracované v ďalšom stupni PD, t.j. v PD pre realizáciu stavby.  


Predmetom projektovej dokumentácie je návrh technického riešenia systému kúrenia  
v bytovom dome s 4BJ. 


Systém vykurovania je teplovodný, nútený, dvojrúrkový (radiátory a sušič) na teplotný 
spád 75/55 °C. Tepelné straty celého objektu  činia 9,120 kW , ktoré boli vypočítané podľa 
STN EN 12 831 za predpokladu dobre tesnených okien a dverí do vonkajšej teploty -11 °C. 
Pre zabezpečenie tepelnej pohody t.j. pre potrebný tepelný výkon bude slúžiť 
(samostatne pre každú bytovú jednotku) elektrický kotol “PROTHERM typu AQUA 
COMPLET Ray 6 K”. Výkonové parametre kotla je 1,0 – 6,0 kW. Navrhnutý kotol zároveň 
zabezpečuje aj ohrev TÚV s externým zásobníkovým ohrievačom TÚV typu FE 120 
BM s objemom 117 l. Rozvody a inštalácie ZTI sú predmetom PD zdravotechniky. 


Nútený obeh vykurovacej vody zabezpečí obehové čerpadlo, ktoré je súčasťou kotla. 
V kotli je zabudovaná aj tlaková expanzná nádoba 8 l, ktorá podľa posúdenia nepostačuje na 
pokrytie tlakových výkyvov vykurovacej vody. Navrhuje sa doplnková tlaková expanzná 
nádoba “Expanzomat 5 l ”(samostatne pre každú bytovú jednotku) opatrená poistným 
ventilom (0,24 Mpa) a tlakomerom umiestnená taktiež v kúpeľni. 
 
Počet a typ kotlov :   
PROTHERM Ray 6K ............................................................ 4 ks       
 


Nové elektrické kotly RAY so zabudovanou eBUS zbernicou predstavujú jednoduchý 
spôsob vykurovania s inteligentnou reguláciou v spolupráci so širokým sortimentom eBUS 
riadiacich systémov Protherm. Pomocou integrovaného eBUS rozhrania dokáže RAY 
komunikovať na diaľku so smart regulátorom MiGo prostredníctvom aplikácie vo vašom 
smartfóne.  
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Ležatý rozvod v objekte bude vedený v podlahách a v tepelnej izolácii                         
z viacvrstvových plasthliníkových potrubí (PeAlPe) na zvárané spoje. Navrhované 
vykurovacie telesá budú napojené pomocou prechodky a pripojovacích  rúr PeAlPe d 16x2 
mm (1/2“) na rozvod ÚK.  


Pre navrhovanú vykurovaciu sústavu sú plánované biele oceľové doskové vykurovacie 
telesá  KORAD 22 –VKP/L. Pred každým vykurovacím telesom bude inštalovaný radiátorový 
ventil s termostatickou hlavicou, pričom na každom systéme ÚK bude aspoň jeden radiátor           
bez termostatickej hlavice. Pre napojenie radiátorov na rozvod ÚK sa navrhuje tzv. H-kus 
typu „Vekotec“. V miestnostiach, kde sú sústredené rozvody ÚK je nutné osadiť tepelnú 
izoláciu na pripojovacie rúrky radiátorov, aby nebola prekročená teplota podlahy 29°C. 


Pri prechode rúrok pod prahom dverí resp. pod priečkami sú chránené 
elektroinštalačnými plastovými hadicami. 


Odvzdušnenie systému sa vykoná pomocou odvzdušňovacích ventilov umiestnených 
v radiátoroch a na rozvode. Vypúšťanie (resp. napúšťanie) sa uskutoční  cez vypúšťací ventil 
umiestnený na prívodnom a spiatočnom potrubí ÚK pod kotlom. 


Po vykonaní montážnych prác kvalifikovanými osobami sa systém (rúrový rozvod) 
ÚK prepláchne čistou vodou. Tlaková skúška vykurovacej sústavy sa vykoná maximálnym 
pracovným pretlakom 0,24 MPa. Po napustení systému a dosiahnutí príslušného pretlaku sa 
vykoná prehliadka vykurovacej sústavy (všetkých spojov, vykurovacích telies, armatúr)         
u ktorých sa môžu prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení sa udržuje pretlak po dobu      
6 hodín, po ktorých sa vykoná ďalšia prehliadka sústavy. Tlaková skúška je úspešná ak počas 
druhej prehliadky na sústave sa neobjavia žiadne netesnosti. 


Po úspešnej tlakovej skúške sa rozvod opatrí tepelnou izoláciou, dodávateľ vyhotoví 
protokol o tlakovej skúške. Po spustení sústavy ÚK je nutné systém doregulovať. Hydraulické 
vyregulovanie a dopracovanie PD o podrobnosti, detaily bude súčasťou ďalšieho stupňa 
projektu stavby. 
Pre prevádzku ÚK je potrebná pravidelná kontrola technologického zariadenia pri dodržaní 
navrhnutého systému merania a regulácie. Automatický systém riadenia a regulácie zabezpečí 
priestorový regulátor v závislosti od vnútornej teploty.  


Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním tejto projektovej 
dokumentácie. Každú zmenu doporučujem konzultovať s projektantom. 


Nedodržanie projektovaných dispozičných riešení budovy, ako aj použitie rozdielnych 
stavebných (hlavne obvodových konštrukcií) materiálov vedú k zmenám merných tepelných 
strát konštrukcií, preto uvedené materiály v projekte stavebnej časti sú záväzné. 


 
 
 
 
 
Vypracoval:   Ing. Alfréd Gáspár      11/2019 






Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

 Nájomné byty - 4 b.j.  Veľké Úľany

[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 05.02.2020,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu








