
OBEC ČIERNY BROD 
Obecný úrad 

925 08  Čierny Brod 1 
 

 
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 Čierny Brod  
Sídlo:  Obecný úrad, 925 08 Čierny Brod 
Kontaktná osoba:    Ing. Pavel Nagy – starosta obce                  
IČO:  00305880  
DIČ:  2021153519 
Telefón: 031/7848191 
Elektronická pošta:  obecciernybrod@stonline.sk 
Internetová adresa:  www.ciernybrod.sk 
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky: Autobusová zastávka objekt B - v centre obce (pred OÚ) 
 

4. Opis zákazky:  
 

V rámci zákazky budú vykonané bežné stavebné práce na objekte autobusovej zastávky v obci Čierny 
Brod - v centre obce (pred OÚ). Množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe č. 
1 tejto výzvy. 
 

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: 45213315-4 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 11 643,37 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: 
Obec Čierny Brod 

 

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 súvisiace požadovanými prácami, ktoré majú 
byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek verejného 
obstarávateľa.  Výdavky spojené s obhliadkou miesta 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:  
Max. 30 dní po uzavretí zmluvy 
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11. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objednávateľom uhradená 
po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky ponukovej ceny. 
 

12. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Predložená ponuka musí obsahovať: 
a) cenovú ponuku na predmet obstarávania podľa výkazu výmer (Príloha) 
b) fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce (aj internetový výpis) 

 

13. 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 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 dodávok a prác do cenovej ponuky. 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk: 28.02.2017, 12:00 hod.  
 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť  
- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:  
 „Cenová ponuka – Autobusová zastávka objekt B“- Neotvárať ! 

 

15. Vyhodnotenie ponúk: 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 

 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena spolu za celý predmet zákazky. Úspešnou ponukou sa stane 
ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa bodu 4 tejto 
výzvy - Opis predmetu obstarávania. 
 

17. 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. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač. 
 

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.07.2017 
 

19. Ostatné pokyny a usmernenia: 
 

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

 
 
 

V Čiernom Brode, 17.02.2017 
         –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

         Ing. Pavel Nagy 
         starosta obce 

 
 
 
 
 

 



3 / 3 
 

 
Príloha č. 1 

  
Projekt stavby a výkaz - výmer je v prílohe výzvy podľa nižšieho znázornenia: 
  

 
 
 
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. 

Prílohy 





Priečny rez A_A


4


Značenie hmôt


Podlaha P1 Podlaha P2 - zámková dlažba Strecha S1


Autobusová zastávka / Čierny Brod /


Objekt B, miesto: v centre obce


B








Pôdorys krovu


A
A


Autobusová zastávka / Čierny Brod /


Objekt B, miesto: v centre obce


B


Výpis reziva


číslo názov prierez poč.kusov dĺžka m3
A1 krokva 80x140 20 2,5m 0,56
A2 pomúrnica 120x120 2 5,8m 0,167
A3 vrch.väznica 150x180 1 5,0m 0,135
A4 klieštiny 2x50x150 5 1,2m 0,09


A6 debnenie-tatranský profil     30 m2
A7 latovanie (á 350mm) 30 m2


A5 pásik 120x120 2 2,0m 0,056








 


ING. MÁRIA BALÁZSY, AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER    2819*A*3-1 


9 4 5  0 1  K o m á r n o ,  J a z e r n á  u l .  č . 4 / 5 ,  t e l . :  0 9 0 8 / 5 9 7 5 7 5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ST A T I C K Ý  P O S U D O K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


N á zo v  s t a vb y :  Au to bus o vá  za s t á vk a  –  o b j ek t  „B“  
 
M i es t o  s t av b y :  Či e rn y  Bro d  
 
I nv e s t or :   O b e c  Či ern y  Br od  
     
D á tum :   0 8 / 20 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


           







 


 


1 .  I D E N T I F I K A Č N É  Ú D A J E  
Názov stavby:  Autobusová zastávka – objekt „B“ 
Miesto stavby: Čierny Brod 
Investor:  Obec Čierny Brod, Obecný úrad Čierny Brod, 925 08 
Zodp. projektant: Ing. Mária Balázsy, Jazerná č. 4/5, 945 01 Komárno 
 
2 .  Ú V O D  
 Predmetom statického posudku je novostavba autobusovej zastávky v katastrálnom 
území obce Čierny Brod. Účelom je posúdenie mechanickej odolnosti a stability v zmysle § 
43d, ods.1, písm. a, Zákona č.50/1976Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t. j 
bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) navrhnutej stavby. 
 


Ako podklad pre statický posudok bola použitá: 


• dokumentácia stavby „Autobusová zastávka – objekt „B“, zodp. projektant: Ing. Arch. 
Gellért Ostrozánsky, 925 08 Čierny Brod č. 213 


• konzultácie s projektantom 
• technické materiály a prospekty dodávateľov stavebných výrobkov 
• príslušné stavebné normy, súvisiace vyhlášky a právne predpisy. 


 
3 .  S T A V E B N O - T E C H N I C K É  R I E Š E N I E  O B J E K T U  


Navrhnutá autobusová zastávka je samostatne stojaca, jednoduchá prízemná budova, so 
šikmou strechou. Objekt je obdĺžnikového pôdorysného tvaru, rozmerov 5,0 x 3,05 m. 
Konštrukčná výška prízemia je 2,50 m, maximálna výška hrebeňa strechy je na kóte +3,875 m 
od úrovne podlahy dané kótou ±0,00. Úroveň upraveného terénu ±0,00. Konštrukčne sa jedná 
o pozdĺžny nosný systém. Základy sú monolitické žb-ové pásy. Zvislý nosný systém budovy 
tvoria murované steny z pórobetónového systému YTONG. Budova je navrhnutá bez stropnej 
konštrukcie. Objekt pri uložení nosnej konštrukcie krovu je priestorovo stužený monolitickým 
železobetónovým vencom. Objekt je zastrešený jednoduchou sedlovou strechou s vikierom. 
Nosnú konštrukciu strechy tvorí úsporný väznicový krov. Strešný plášť je z keramických 
škridiel. Celý objekt tvorí jeden samostatný dilatačný celok. 


 
4 .  P O S Ú D E N I E  N O S N Ý C H  K O N Š T R U K C I Í  


Statický výpočet je spracovaný na základe analýzy pôsobenia prvkov nosnej 
konštrukcie, ktorých rozmiestnenie a rozmery sú predurčené architektonicko-stavebným 
riešením. Pri návrhoch, samotných výpočtoch a posúdeniach nosných  prvkov sa postupovalo 
podľa teórie medzných stavov. Výpočet jednotlivých prvkov a statický posudok ako celok 
vychádzali z príslušných normových ustanovení, predovšetkým  súbor STN EN 1990 "Zásady 
navrhovania konštrukcií", súbor STN EN 1991 "Zaťaženia konštrukcií", súbor STN EN 1992 
"Navrhovanie betónových konštrukcií", súbor STN EN 1995 "Navrhovanie drevených 
konštrukcií“, súbor STN EN 1996 "Navrhovanie murovaných konštrukcií", súbor STN EN 
1997 „Navrhovanie geotechnických konštrukcií“ atď. Pri výpočtoch sa klimatické zaťaženie 







snehom pre 1. zónu, nadmorská výška 118 m, základná rýchlosť vetra vb,0 = 26 m/s, terén 
kategórie III.  


 
Z á k l a d o v é  k o n š t r u k c i e  


IG prieskum staveniska nebol realizovaný. Navrhnutá budova z hľadiska zakladania je 
nenáročná. Pre založenie sme predpokladali, že sa jedná o jednoduché základové pomery, 
zemina v úrovni základov je vhodná na zakladanie, max. hladina podzemnej vody je min. 1,0 
m pod spodnou úrovňou základov, podzemná voda nevykazuje agresívne účinky na betónové 
konštrukcie, min. únosnosť základovej pôdy v základovej škáre pri zohľadnení všetkých 
priaznivých aj nepriaznivých činiteľov je Rdt = 100 kPa. Po prevedení výkopových prác treba 
pozvať zodpovedného geológa na prevzatie základovej škáry. V prípade zistenia závažného 
nesúladu geologického profilu uvažovanými predpokladmi, počas výkopových prác bude 
potrebné zavolať zodpovedného statika, aby dal zistené skutočnosti do súladu s projektovou 
dokumentáciou, prípadne vykonal úpravy v projekte. 


Základy sú navrhnuté vo forme monolitických žb-ových pásov. Základová škára je 
predbežne určená na úrovni -0,90 m.. Po začatí výkopových prác sa hĺbka založenia upresní 
podľa hrúbky ornice min. 10 cm v únosnej vrstve, pričom musí byť dodržaná nezámrzná hĺbka 
založenia (t. j. min. 800 mm pod upraveným terénom). Šírka základov nosných stien je 
v závislosti od intenzity prenášaného zaťaženia do základovej škáry  jednotne 450 mm. Výstuž 
základových pásov tvoria pozdĺžne prúty 3+3 φ R12 (horná + dolná výstuž) zviazané 
dvojstrižnými strmienkami φ R6 po 300 mm.  Podlahová doska hrúbky 130 mm je celoplošne 
vystužená zváranou sieťou Kari 6,00/150 x 6,00/150. Hlavnú ťahovú výstuž základových pásov 
je potrebné dôsledne stykovať presahom najmenej 600 mm, presahy vystriedať. Dôležité je 
dôkladné previazanie výstuže najmä v rohoch príložkami tvaru „L“, dĺžkou jednotlivých ramien 
600 + 600 mm. Pod vlastný žb-ový základ sa uloží konštrukčný betón a zhutnené štrkopieskové 
lôžko (ID = 0,8) hr. 100 mm. Základy sa vyhotovia namieste z betónu C20/25 (B25). Použitá 
oceľ je 10 505 (R). Minimálne krytie výstuže je 50 mm.  


 
V e r t i k á l n e  n o s n é  k o n š t r u k c i e  


Obvodové nosné steny hrúbky 200 a rohové piliere prierezu 250 x 250 mm sú navrhnuté 
z presných tvárnic z autoklávového pórobetónu YTONG®. Prvý rad tvárnic nosného múru 
ukladáme na vápenno-cementovú maltu v hrúbke 20 mm (jej hrúbka sa môže meniť v závislosti 
od nerovnosti základu). Ďalšie vrstvy murujeme na tenkovrstvovú maltu YTONG® v hrúbke 1 
až 3 mm. Prvá vrstva muriva nad základovou konštrukciou musí byť chránená dostatočnou 
vodorovnou izoláciou proti vzlínajúcej vlhkosti. Soklové murivo do výšky min. 300 mm nad 
úrovňou upraveného terénu je potrebné chrániť zvislou hydroizoláciou pod omietkou. Ložná 
škára sa pri murovaní musí vyplniť maltou v celej ploche. Styčné škáry tvárnic s profilovaním 
čelných plôch s dvojitým perom a drážkou a úchopnými kapsami sa spájajú nasucho. 
Previazanie tvárnic v nasledujúcich riadkoch muriva musí byť aspoň 100 mm. Aby sa predišlo 
poškodeniam v rohoch otvorov, v predposlednej vrstve tvárnic pri otvoroch šírky 1,80 m 
odporúčame pod parapetom umiestniť výstuž φ R6 do vopred pripravenej drážky tak, aby 
výstuž presahovala min. 500 mm budúce ostenie. 


 
H o r i z o n t á l n e  n o s n é  k o n š t r u k c i e  


Autobusová zastávka je navrhnutá bez stropnej konštrukcie. Pri uložení nosnej 
konštrukcie krovu je celý objekt opatrený monolitickým žb-ovým vencom. Výstuž vencov 







tvoria pozdĺžne prúty 4 φ R12 a strmene φ R6 po 200 mm. Pozdĺžnu výstuž vencov treba 
previazať obdobne, ako u základov. Nad okennými a dvernými otvormi sú navrhnuté 
typizované preklady YTONG U-profil, alternatívne monolitické žb-ové preklady. Krytie 
výstuže vencov a prekladov je určené pre návrhovú hodnotu životnosti konštrukcie 50 rokov, t. 
j. pre konštrukčnú triedu S4. Pre zabezpečenie trvanlivosti zabudovanej konštrukcie 
predpokladáme suché prostredie XC1. Krytie strmeňov musí byť aspoň 25 mm, krytie 
pozdĺžnej výstuže je 35 mm. Použitý betón C20/25 (B25), použitá oceľ 10 505 (R).  


 
K o n š t r u k c i a  k r o v u  


Objekt autobusovej zastávky je zastrešený jednoduchou sedlovou strechou s vikierom, 
so sklonom strechy 37°. Nosnú konštrukciu strechy tvorí úsporná väznicová sústava krovu. 
Krokvy 80/140 mm sú uložené kolmo na odkvap v smere najväčšieho spádu strešnej roviny. 
Kladú sa na max. osovú vzdialenosť 1,0 m. Podpery krokiev tvoria pomúrnice a vrcholová 
väznica. Pomúrnice 120/120 mm sú kotvené do železobetónového venca pomocou oceľových 
kotiev M 16 po 1,50 m. Vrcholové väznice sú navrhnuté z dreveného profilu 150/180 mm. 
Väznice sú podopreté vo vzdialenosti 4,60 m priečnymi obvodovými stenami. Väznice osadiť 
na pevný betónový podklad. V každej väzbe je krov v priečnom smere vystužený klieštinami 2 
x 50/150 mm. Pozdĺžne stuženie je docielené pásikmi 120/120 mm, ktoré sú spojené na šikmý 
čap pod uhlom 45° väznicou. Pásiky súčasne vyľahčujú väznicu.  


Drevená nosná konštrukcia krovu je navrhnutá z hraneného reziva – drevo tr. I. Drevené 
konštrukcie po montáži a pred zakrytím treba opatriť protipožiarnym náterom a ochranným 
náterom pred drevokazom a hnilobám. Prvky v styku s murivom musia byť natreté 
gumoasfaltom a obalené polyetylénovou fóliou. Drevené konštrukcie v exteriéri musia byť 
impregnované 2x napúšťacou fermežou a konečným povrchovým náterom. Strešný plášť tvoria 
keramické škridly. 


 
5 .  Z Á V E R  S T A T I C K É H O  P O S Ú D E N I A  
 Vykonali sme posúdenie hlavných nosných konštrukcií navrhnutého objektu. Podľa 
statického výpočtu a celkovej analýzy nosných konštrukcií môžeme konštatovať, že koncepcia 
navrhnutého konštrukčného riešenia po odbornej stránke je vyhovujúca, projektovaná stavba 
spĺňa požadované kritériá bezpečnosti vyplývajúce z príslušných noriem STN EN. Počas 
realizácie stavby je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky platné normy a technologické 
predpisy súvisiace so stavebnými prácami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie. Taktiež 
je nevyhnutné dodržiavať aj všetky platné bezpečnostné smernice, predpisy a vyhlášky. 
Akékoľvek zmeny dotýkajúce sa nosných konštrukcií je nutné vopred konzultovať so statikom. 
 


Statický posudok je vyhotovený pre účely stavebného konania. Projekt pre stavebné 
povolenie nenahrádza projekt pre realizáciu stavby. 
 


 
 
 
 
       


V Komárne, 08. 2015       vypracovala: Ing. Mária Balázsy  
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AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - ČIERNY BROD 


Projekt na stavebné povolenie 
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Názov stavby:  Autobusová zastávka - Čierny Brod
Názov objektu:  Objekt B - v centre obce (pred OÚ) 
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1. Obsah projektu a základné údaje:


Projektová dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a rieši 
návrh Autobusovej zastávky v Čiernom Brode (okres Galanta).  
V rámci dokumentácie je riešený nasledovný objekt:  


Objekt B - v centre obce (pred OÚ)  


Objekt B je murovaná stavba so ŽB základovými pásmi a sedlovou šikmou strechou. 


Objekt je osadený v intraviláne obce - Čierny Brod - vedľa hlavnej dopravnej komunikácie. Investorom a 
prevádzkovateľom stavby bude obec Čierny Brod. Hlavným účelom stavby Autobusovej zastávky je 
vytvoriť lepšie a pohodlné čakanie na autobus pre obyvateľov dediny a návštevníkov. 


2. Architektonické a technické riešenie


Navrhnutá autobusová zastávka je samostatne stojaca, jednoduchá prízemná budova, so šikmou strechou. 
Objekt B  je obdĺžnikového pôdorysného tvaru, rozmerov 5,0 x 3,05 m. Konštrukčná výška prízemia je 2,50 
m, maximálna výška hrebeňa strechy je na kóte +3,875 m od úrovne podlahy dané kótou ±0,00. Úroveň 
upraveného terénu ±0,00. Konštrukčne sa jedná o pozdĺžny nosný systém. Základy sú monolitické žb-ové 
pásy. Zvislý nosný systém budovy tvoria murované steny z pórobetónového systému YTONG. Budova je 
navrhnutá bez stropnej konštrukcie. Objekt pri uložení nosnej konštrukcie krovu je priestorovo stužený 
monolitickým železobetónovým vencom. Objekt je zastrešený jednoduchou sedlovou strechou s vikierom. 
Nosnú konštrukciu strechy tvorí úsporný väznicový krov. Strešný plášť je z keramických škridiel. Celý objekt 
tvorí jeden samostatný dilatačný celok. 


3. Základy


Základy sú navrhnuté vo forme monolitických žb-ových pásov. Základová škára je predbežne určená na 
úrovni - 0,90 m.. Po začatí výkopových prác sa hĺbka založenia upresní podľa hrúbky ornice min. 10 cm v 
únosnej vrstve, pričom musí byť dodržaná nezámrzná hĺbka založenia (t. j. min. 800 mm pod upraveným 
terénom). Šírka základov nosných stien je v závislosti od intenzity prenášaného zaťaženia do základovej 
škáry  jednotne 450 mm. Výstuž základových pásov tvoria pozdĺžne prúty 3+3 φ R12 (horná + dolná výstuž) 
zviazané dvojstrižnými strmienkami φ R6 po 300 mm.  Podlahová doska hrúbky 130 mm je celoplošne 
vystužená zváranou sieťou Kari 6,00/150 x 6,00/150. Hlavnú ťahovú výstuž základových pásov je potrebné 
dôsledne stykovať presahom najmenej 600 mm, presahy vystriedať. Dôležité je dôkladné previazanie 
výstuže najmä v rohoch príložkami tvaru „L“, dĺžkou jednotlivých ramien 600 + 600 mm. Pod vlastný žb-ový 
základ sa uloží konštrukčný betón a zhutnené štrkopieskové lôžko (ID = 0,8) hr. 100 mm. Základy sa 
vyhotovia namieste z betónu C20/25 (B25). Použitá oceľ je 10 505 (R). Minimálne krytie výstuže je 50 mm.  


4. Vertikálne nosné konštrukcie


Obvodové nosné steny hrúbky 200 a rohové piliere prierezu 250 x 250 mm sú navrhnuté z presných tvárnic 
z autoklávového pórobetónu YTONG®. Prvý rad tvárnic nosného múru ukladáme na vápenno-cementovú 
maltu v hrúbke 20 mm (jej hrúbka sa môže meniť v závislosti od nerovnosti základu). Ďalšie vrstvy 
murujeme na tenkovrstvovú maltu YTONG® v hrúbke 1 až 3 mm. Prvá vrstva muriva nad základovou 
konštrukciou musí byť chránená dostatočnou vodorovnou izoláciou proti vzlínajúcej vlhkosti. Soklové murivo 







do výšky min. 300 mm nad úrovňou upraveného terénu je potrebné chrániť zvislou hydroizoláciou pod 
omietkou. Ložná škára sa pri murovaní musí vyplniť maltou v celej ploche. Styčné škáry tvárnic 
s profilovaním čelných plôch s dvojitým perom a drážkou a úchopnými kapsami sa spájajú nasucho. 
Previazanie tvárnic v nasledujúcich riadkoch muriva musí byť aspoň 100 mm. Aby sa predišlo poškodeniam 
v rohoch otvorov, v predposlednej vrstve tvárnic pri otvoroch šírky 1,80 m odporúčame pod parapetom 
umiestniť výstuž φ R6 do vopred pripravenej drážky tak, aby výstuž presahovala min. 500 mm budúce 
ostenie. 


5. Horizontálne nosné konštrukcie


Autobusová zastávka je navrhnutá bez stropnej konštrukcie. Pri uložení nosnej konštrukcie krovu je celý 
objekt opatrený monolitickým žb-ovým vencom. Výstuž vencov tvoria pozdĺžne prúty 4 φ R12 a strmene φ 
R6 po 200 mm. Pozdĺžnu výstuž vencov treba previazať obdobne, ako u základov. Nad okennými a dvernými 
otvormi sú navrhnuté typizované preklady YTONG U-profil, alternatívne monolitické žb-ové preklady. Krytie 
výstuže vencov a prekladov je určené pre návrhovú hodnotu životnosti konštrukcie 50 rokov, t. j. pre 
konštrukčnú triedu S4. Pre zabezpečenie trvanlivosti zabudovanej konštrukcie predpokladáme suché 
prostredie XC1. Krytie strmeňov musí byť aspoň 25 mm, krytie pozdĺžnej výstuže je 35 mm. Použitý betón 
C20/25 (B25), použitá oceľ 10 505 (R).  


6. Konštrukcia krovu


Objekt autobusovej zastávky je zastrešený jednoduchou sedlovou strechou s vikierom, so sklonom strechy 
37°. Nosnú konštrukciu strechy tvorí úsporná väznicová sústava krovu. Krokvy 80/140 mm sú uložené kolmo 
na odkvap v smere najväčšieho spádu strešnej roviny. Kladú sa na max. osovú vzdialenosť 1,0 m. Podpery 
krokiev tvoria pomúrnice a vrcholová väznica. Pomúrnice 120/120 mm sú kotvené do železobetónového 
venca pomocou oceľových kotiev M 16 po 1,50 m. Vrcholové väznice sú navrhnuté z dreveného profilu 
150/180 mm. Väznice sú podopreté vo vzdialenosti 4,60 m priečnymi obvodovými stenami. Väznice osadiť 
na pevný betónový podklad. V každej väzbe je krov v priečnom smere vystužený klieštinami 2 x 50/150 mm. 
Pozdĺžne stuženie je docielené pásikmi 120/120 mm, ktoré sú spojené na šikmý čap pod uhlom 45° 
väznicou. Pásiky súčasne vyľahčujú väznicu.  
Drevená nosná konštrukcia krovu je navrhnutá z hraneného reziva – drevo tr. I. Drevené konštrukcie po 
montáži a pred zakrytím treba opatriť protipožiarnym náterom a ochranným náterom pred drevokazom a 
hnilobám. Prvky v styku s murivom musia byť natreté gumoasfaltom a obalené polyetylénovou fóliou. 
Drevené konštrukcie v exteriéri musia byť impregnované 2x napúšťacou fermežou a konečným povrchovým 
náterom. Strešný plášť tvoria keramické škridly. 


7. Príprava  územia  pre  výstavbu


Príprava staveniska bude pozostávať zo zariadenia staveniska a odstránenia odpadu. Pred zahájením 
výstavby sa bližšie určia plochy pre skladovanie stavebného materiálu. Pri výjazde vozidiel zo stavby bude 
zhotoviteľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať podmienky obsiahnuté v Cestnom zákone č. 55/84 Zb. o 
čistote verejných komunikácií, t.j. povinnosť udržiavať čistotu počas výstavby a výstavbu zabezpečovať bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. Na stavenisku ako i v samotných priestoroch 
plánovanej stavby bude zhotoviteľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať:    


·zákon  č. 59/82 zb. o základných požiadavkách na  BOZP  a hygienu práce


·všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác
a vyhlášku č. 484/90  zb.


·zákonník práce a nariadenie vlády č. 233/88 zb.


·vyhlášku  č. 374/90 zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti  práce







·zákon  č. 96/92  zb. o starostlivosti o zdravie ľudu


·zákon č. 174/68 zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, v znení   neskorších
predpisov


·hlavne  zákona  č. 256/94  zb.  a zákona  č. 42/72  zb.


·bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach,  vyhl.  č. 51/78  zb.


·bezpečnostné predpisy vyplývajúce z STN


Na stavenisku bude pri stavebných prácach zhotoviteľ stavby rešpektovať dohodu o bezpečnosti práce 
a zdravia č. 155/81 Medzinárodnej organizácie práce ES, novelu  Zákonníka práce z 20.10.1993 ako i zákon 
NR SR č. 275/93 zb., v súlade s vyhláškou  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zhotoviteľ bude na 
stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať zákon o požiarnej o ochrane č. 525/90 zb., ako i vyhlášku MV č. 
446/91 zb., zákon NR SR  z 21.1.1993 a STN v danej problematike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822. Objekt je 
prístupný po miestnej spevnenej asfaltovej komunikácii. 


8. Starostlivosť  o  bezpečnosť  práce  a technických zariadení


Stavba svojim stavebno-technickým riešením nenarúša životné prostredie. Z hľadiska riešenia problematiky 
odpadového hospodárstva sa bude odpad, ktorý vznikne počas výstavby (stavebná suť a iný neškodný 
odpad), likvidovať na stavebnej skládke. V rámci riešenej stavby sa nebude vyskytovať žiadny zdroj hluku, 
ktorý by nepriaznivo vplýval na pracovné prostredie a vonkajšie okolie. V rámci stavby sa neuvažuje s 
úpravou terénu ani s likvidáciou porastov. Nie je potrebné uvažovať so zabezpečením ochranných pásiem, 
chránených porastov a pod. Spôsob likvidácie: Odstránené materiály sa priamo naložia na dopravné  
prostriedky  a  budú  odvezené  na skládku  pre  daný  druh  odpadu. Stavba bude produkovať odpad 
zaradený do kategórie 17 02 03.  Odpad bude odvážaný  zmluvnou organizáciou v rámci technických 
služieb obce. 


v Čiernom Brode, 25.9.2015 


Ing.arch Gellért Ostrozánsky
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Objekt A, miesto: pred Mostovou


Objekt B, miesto: v centre obce


Objekt C, miesto: pri kríži






Kryci list

				 ODIS - ocenovanie stavieb								Krycí list rozpočtu v EUR  																																								V module		Hlavička1		Mena		Hlavička2		Obdobie

						Stavba : AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA								Miesto:		Čierny Brod p.č. 374																																				Rozpočet		Krycí list rozpočtu v		EUR

						Objekt : Objekt B								JKSO :																																						Čerpanie		Krycí list splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

																																																				VK		Krycí list výrobnej kalkulácie v		EUR

						Rozpočet: 				Zmluva č.: 				Spracoval:				Dňa:																																		VF		Krycí list splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

						Odberateľ:		Obec Čierny Brod						IČO:		00305880

														DIČ:

						Dodávateľ:								IČO:

														DIČ:

						Projektant:		Ing.arch. Gellért Ostrozánsky						IČO:		50445073

								92508 Čierny Brod 213						DIČ:

												0								0

												0								0

												0								0

				A		 ZRN		Konštrukcie		Špecifikovaný materiál		Spolu ZRN		B		IN - Individuálne náklady

				1		 HSV:		0.00		0.00		0.00		6		 Práce nadčas				0.00

				2		 PSV:		0.00		0.00		0.00		7		 Murárske výpomoce				0.00

				3		 MCE:						0.00		8		 Bez pevnej podlahy				0.00

				4		 Iné:						0.00		9		 				0.00

				5		 Súčet:		0.00		0.00		0.00		10				Súčet riadkov 6 až 9: 		0.00

				C				NUS - náklady umiestnenia stavby						D		ON - ostatné náklady

				11		 Zariadenie staveniska		 		0.00%		0.00		16		 Ostatné náklady uvedené v rozpočte				0.00

				12		 Prevádzkové vplyvy				0.00%		0.00		17		 Inžinierska činnosť				0.00

				13		 Sťažené podmienky				0.00%		0.00		18		 Projektové práce				0.00

				14		 				0.00%		0.00		19		 				0.00

				15						Sučet riadkov 11 až 14: 		0.00		20				Sučet riadkov 16 až 19: 		0.00

						projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:				E		Celkové náklady

														21				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 		0.00

						podpis:								22		 DPH  20% z:		0.00		0.00

						dátum:								23		 DPH   0% z:		0.00		0.00

														24				Sučet riadkov 21 až 23: 		0.00

														F		 Odpočet - prípočet				0 

								odberateľ, obstarávateľ								dodávateľ, zhotoviteľ



						podpis:								podpis:

						dátum:								dátum:

						pečiatka:								pečiatka:

















Rekapitulacia

		Odberateľ: Obec Čierny Brod								Spracoval:                                         																																										V module		Hlavička1		Mena		Hlavička2		Obdobie

		Projektant: Ing.arch. Gellért Ostrozánsky								JKSO : 																																										Rozpočet		Rekapitulácia rozpočtu v		EUR

		Dodávateľ: 								Dátum: 																																										Čerpanie		Rekapitulácia splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

																																																				VK		Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v		EUR

		Stavba : AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA																																																		VF		Rekapitulácia splátky v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

		Objekt : Objekt B



		ODIS - ocenovanie stavieb		Rekapitulácia rozpočtu v EUR  

		Popis položky, stavebného dielu, remesla		Konštrukcie		Špecifikovaný		Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách

						materiál				Spolu		Spolu		Nh



		1 - ZEMNE PRÁCE		0.00		0.00		0.00		0.00000		0.000		18.926

		2 - ZÁKLADY		0.00		0.00		0.00		21.60864		0.000		13.106

		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		0.00		0.00		0.00		4.26269		0.000		19.268

		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		0.00		0.00		0.00		3.98117		0.000		20.736

		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		0.00		0.00		0.00		3.31906		0.000		64.197

		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		0.00		0.00		0.00		0.03810		0.000		30.923

		PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 		0.00		0.00		0.00		33.20966		0.000		167.156

		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		0.00		0.00		0.00		0.00500		0.000		0.255

		762 - Konštrukcie tesárske		0.00		0.00		0.00		1.21022		0.000		77.267

		764 - Konštrukcie klampiarske		0.00		0.00		0.00		0.06219		0.000		13.147

		765 - Krytiny tvrdé		0.00		0.00		0.00		1.58340		0.000		18.358

		766 - Konštrukcie stolárske		0.00		0.00		0.00		0.00208		0.000		3.819

		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		0.00		0.00		0.00		0.05320		0.000		24.912

		771 - Podlahy z dlaždíc  keramických		0.00		0.00		0.00		0.29237		0.000		4.001

		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek		0.00		0.00		0.00		1.11957		0.000		42.429

		783 - Nátery		0.00		0.00		0.00		0.01795		0.000		27.622

		PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 		0.00		0.00		0.00		4.34597		0.000		211.810

		Za rozpočet celkom		0.00		0.00		0.00		37.55563		0.000		378.966



&"Arial Narrow,Normálne"&8Strana&"Arial,Normálne"&10 &P




Prehlad

		Odberateľ: 				Obec Čierny Brod				Spracoval:                                         																																										V module		Hlavička1		Mena		Hlavička2		Obdobie

		Projektant:				Ing.arch. Gellért Ostrozánsky				JKSO : 																																										Rozpočet		Prehľad rozpočtových nákladov v		EUR

		Dodávateľ: 				0				Dátum:		12/31/99																																								Čerpanie		Súpis vykonaných prác a dodávok v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

																																																				VK		Prehľad kalkulovaných nákladov v		EUR

		Stavba : AUTOBUSOVÁ  ZASTÁVKA																																																		VF		Súpis vykonaných prác a dodávok v		EUR		za obdobie		Mesiac 2011

		Objekt : Objekt B



		ODIS - ocenovanie stavieb						Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

		Por.		Kód		Kód položky		Popis položky, stavebného dielu, remesla,		Množstvo		Merná		Jednotková		Konštrukcie		Špecifikovaný		Spolu		Hmotnosť v tonách				Suť v tonách				DPH		Pozícia		Množstvo		Množstvo		Množstvo		Vyňatý		Vysoká sadzba		Typ		Nh		X		Y						Typ

		číslo		cenníka				výkaz-výmer		výmera		jednotka		cena		a práce		materiál				Jednotková		Spolu		Jednotková		Spolu		%				rozpočtované		od začiatku		dodatok		z režimu stavba		DPH ( materiál )		položky												Ceny



				PRÁCE A DODÁVKY HSV

				1 - ZEMNE PRÁCE

		1		001		12220-1101   		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                 		4.900		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		0.813						45.11.21		102040002001		1

								0,23*4*5,25+0,07 =   4.900																																				a

		2		272		13220-1101   		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                      		4.300		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		8.445						45.11.21		103020102001		1

								0,77*0,45*(5,25*2+2,35*2)+0,033 =   5.300																																				a

								"odpočet 20% na ručné začistenie"-1 =   -1.000																																				a

		3		272		13221-1101   		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne - 20%                                                                      		1.000		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		3.080						45.11.21		103020202		1

		4		272		16230-1102   		Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 - na skládku v obci bez poplatku                                 		10.200		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		0.112						45.11.24		106020201002		1

								4,9+5,3 =   10.200																																				a

		5		272		16710-1101   		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                            		10.200		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		6.120						45.11.21		106070007002		1

		6		232		17120-6111   		Uloženie zeminy do násypu s urovnaním                                                                                   		5.300		m3      				0.00				0.00										20		                    												E		0.058						45.11.23		104020102010		1

		7		272		18110-1102   		Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                                                                    		17.500		m2      				0.00				0.00										20		                    												E		0.298						45.11.21		108010101001		1

								5,3*3,3+0,01 =   17.500																																				a

								1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.00000				0.000																		18.926

				2 - ZÁKLADY

		8		002		27153-1111   		Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm                                                                 		2.600		m3      				0.00				0.00		1.78164		4.63226						20		                    												E		2.712						45.25.21		201020302001		1

								"pod pásy"0,1*0,45*(5,25*2+2,35*2)+0,016 =   0.700																																				a

								"pod dosku"0,1*4,32*2,35+0,085 =   1.100																																				a

								"okapový chodník"0,25*0,5*6+0,05 =   0.800																																				a

		9		011		27332-1211   		Základové dosky zo železobetónu tr. C12/15                                                                              		1.700		m3      				0.00				0.00		2.37773		4.04214						20		                    												E		0.782						45.25.32		1101030203002		1

								0,11*5*3+0,05 =   1.700																																				a

		10		011		27335-1215   		Debnenie základových dosiek zhotovenie                                                                                  		1.800		m2      				0.00				0.00		0.00223		0.00401						20		                    												E		0.657						45.25.32		1101031101041		1

								0,11*(5*2+3*2)+0,04 =   1.800																																				a

		11		011		27335-1216   		Debnenie základových dosiek odstránenie                                                                                 		1.800		m2      				0.00				0.00										20		                    												E		0.353						45.25.32		1101031101042		1

								.																																				a

		12		011		27336-2021   		Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI                                                                     		0.054		t       				0.00				0.00		0.98901		0.05341						20		                    												E		0.822						45.25.32		1101032107002		1

								5*3*3,014*1,2*0,001 =   0.054																																				a

		13		011		27432-1211   		Základové pásy zo železobetónu tr. C12/15                                                                               		5.300		m3      				0.00				0.00		2.37773		12.60197						20		                    												E		2.438						45.25.32		1101010203001		1

								0,77*0,45*(5,25*2+2,35*2)+0,033 =   5.300																																				a

		14		011		27436-1821   		Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)                                                                                		0.239		t       				0.00				0.00		1.14997		0.27484						20		                    												E		5.342						45.25.32		1101012106001		1

								5,3*45*0,001 =   0.239																																				a

								2 - ZÁKLADY  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				21.60864				0.000																		13.106

				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

		15		011		31127-2136   		Murivo nosné porobet tvárnice-PPT-hlad.200mm, P3-550                                                                    		5.300		m3      				0.00				0.00		0.76119		4.03431						20		                    												E		18.338						45.25.50		1202010203017		1

								0,2*(2,315*5+2,6*2,1*2+2,1*1,5*2) =   5.759																																				a

								-0,2*1*1,5*5-0,2*0,8*1,2*2 =   -1.884																																				a

								"štít"2,3*0,2*2+0,2*1,2 =   1.160																																				a

								"nad pomúrnicou zadná strana"0,2*0,25*5+0,015 =   0.265																																				a

		16		011		31127-2236   		Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. 250mm, P4-500 - stĺpy                                                          		0.300		m3      				0.00				0.00		0.76127		0.22838						20		                    												E		0.930						45.25.50		1202020203045		1

								0,25*0,25*2,05*2+0,044 =   0.300																																				a

								3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				4.26269				0.000																		19.268

				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

		17		011		41732-1212   		Stužujúce pásy a vence a preklady zo železobetónu tr. C12/15                                                            		1.600		m3      				0.00				0.00		2.37931		3.80690						20		                    												E		2.267						45.25.32		11070202		1

								0,2*0,4*(5+2,6*2)+0,2*0,2*5+0,2*0,2*2,5*4+0,2*0,2*2*2+0,024 =   1.600																																				a

								.																																				a

		18		011		41735-1115   		Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                                          		17.200		m2      				0.00				0.00		0.00335		0.05762						20		                    												E		10.612						45.25.32		1107031201111		1

								2*0,4*(5+2,6*2)+0,2*2*5+0,2*2*2,5*4+0,2*2*2*2+0,2*(1+1+1,8**2+1,6)+0,072 =   17.200																																				a

		19		011		41735-1116   		Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                                         		17.300		m2      				0.00				0.00										20		                    												E		4.913						45.25.32		1107031201112		1

		20		011		41736-1821   		Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)                                                                        		0.112		t       				0.00				0.00		1.04157		0.11666						20		                    												E		2.944						45.25.32		1107032106001		1

								1,6*70*0,001 =   0.112																																				a

								4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				3.98117				0.000																		20.736

				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

		21		011		62242-1121   		Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá - pod obklad                                                                  		25.100		m2      				0.00				0.00		0.04592		1.15259						20		                    												E		14.182						45.41.10		1309020300002		1

		22		011		62242-1131   		Omietka vonk. stien vápenná hladká - pod fasádnu omietku                                                                		42.100		m2      				0.00				0.00		0.04816		2.02754						20		                    												E		34.480						45.41.10		1309030300006		1

								1,5*0,5*2*2+0,315*5+1,5*2+1*1,2*2+0,215*3,5+3,2*2*2+2*4,6+1,6*5-1*1,5*2 =   37.728																																				a

								"ostenie"0,2*(4*3+4,8*2)+0,052 =   4.372																																				a

		23		011		62246-4212   		Omietka vonk. stien tenkovrstv. akrylátová penetrácia a škrabaná 2 mm                                                   		42.100		m2      				0.00				0.00		0.00330		0.13893						20		                    												E		15.535						45.41.10		13090910		1

								6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				3.31906				0.000																		64.197

				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

		24		003		94195-5001   		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m                                                                       		30.000		m2      				0.00				0.00		0.00127		0.03810						20		                    												E		3.990						45.25.10		303010301001		1

								4,5*2,6+1*(5,9*2+3*2)+0,5 =   30.000																																				a

		25		011		99801-1001   		Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m                                                                            		33.210		t       				0.00				0.00										20		                    												E		26.933						45.21.6*		149914		1

								9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.03810				0.000																		30.923

								PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 		0.000						0.00		0.00		0.00				33.20966				0.000																		167.156

				PRÁCE A DODÁVKY PSV

				711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

		26		711		71111-1001   		Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.                                            		15.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		0.255						45.22.20		6101010101001		1

								5*3 =   15.000																																				a

		27		MAT		111 631500   		Lak asfaltový penetračný sudy                                                                                           		0.005		t       						0.00		0.00		1.00000		0.00500						20		                    												D								26.82.13		                    		2

								15*0,0003 =   0.005																																				a

								711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.00500				0.000																		0.255

				762 - Konštrukcie tesárske

		28		762		76208-4210   		Zvláštne tesárske práce-hobľovanie drevených prvkov krovu, lavičky                                                      		49.500		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		2.822						45.42.13		6210909000902		7

								"krov"0,48*15,6+0,44*50+0,66*5+0,4*12+0,012 =   37.600																																				a

								"dosky lavičky 50/100"0,3*(1,8*6*2+6*1,5*2)+0,02 =   11.900																																				a

		29		762		76231-1103   		Montáž kotevných želiez                                                                                                 		10.000		kus     				0.00				0.00		0.00021		0.00210						20		                    												I		3.980						45.42.13		6210080000013		7

		30		MAT		553 000010   		Kotevné skrutky                                                                                                         		10.000		kus     						0.00		0.00		0.00100		0.01000						20		                    												D								28.11.23		                    		8

		31		762		76233-2110   		Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2                                                                      		62.000		m       				0.00				0.00		0.00026		0.01612						20		                    												I		21.328						45.22.11		6204020101001		7

								"krov 80/140"50 =   50.000																																				a

								"krov 50/75"12 =   12.000																																				a

		32		762		76233-2120   		Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2                                                              		15.600		m       				0.00				0.00		0.00026		0.00406						20		                    												I		7.691						45.22.11		6204020101002		7

								"krov120/120"4+11,6 =   15.600																																				a

		33		762		76233-2130   		Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2                                                              		5.000		m       				0.00				0.00		0.00026		0.00130						20		                    												I		3.105						45.22.11		6204020101003		7

								"krov 150/180"5 =   5.000																																				a

		34		MAT		605 151500   		Hranol SM 1 - drevená materiál krovu                                                                                    		1.109		m3      						0.00		0.00		0.55000		0.60995						20		                    												D								20.10.10		                    		8

								(0,56+0,167+0,135+0,09+0,056)*1,1 =   1.109																																				a

		35		762		76234-1650   		Montáž dreveného obkladu z tatranského profilu                                                                          		30.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		24.060						  .  .  		                    		1

		36		MAT		611 912200   		Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16                                                                               		33.000		m2      						0.00		0.00		0.00880		0.29040						20		                    												D								20.30.13		                    		8

								30*1,1 =   33.000																																				a

		37		762		76234-2203   		Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2                                        		30.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		3.540						45.22.11		6204030403001		1

		38		MAT		605 171121   		Strešná lata 3x5cm SM 1 200-350cm                                                                                       		94.500		m       						0.00		0.00		0.00083		0.07844						20		                    												D								20.10.10		                    		2

								30*3*1,05 =   94.500																																				a

		39		762		76234-2204   		Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                                                                   		30.000		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		2.130						45.22.11		6204030801003		1

		40		MAT		605 171125   		Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm                                                                                          		31.500		m       						0.00		0.00		0.00110		0.03465						20		                    												D								20.10.10		                    		2

								30*1,05 =   31.500																																				a

		41		762		76239-5000   		Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                                                      		1.781		m3      				0.00				0.00		0.02089		0.03721						20		                    												I								45.22.11		6210080004001		7

								1,106+30*0,016+30*0,05*0,03*3+30*0,04*0,05 =   1.781																																				a

		42		762		76282-2109   		Montáž dosiek lavičky do 144 cm2                                                                                        		40.800		m       				0.00				0.00										20		                    												I		6.487						45.42.13		6209020100001		7

								"dosky lavičky 50/100"6*1,8*2+6*1,6*2 =   40.800																																				a

		43		MAT		605 151501   		Hranol SM 1 drevený materiál lavičky                                                                                    		0.224		m3      						0.00		0.00		0.55000		0.12320						20		                    												D								20.10.10		                    		8

								0,05*0,1*40,8*1,1 =   0.224																																				a

		44		762		76289-5000   		Spojovacie a ochranné prostriedky pre montáž lavičky (nity, skrutky)                                                    		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00280		0.00280						20		                    												I								45.42.13		6209010		7

		45		762		99876-2102   		Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 6 m                                                              		1.210		t       				0.00				0.00										20		                    												I		2.124						45.42.13		6299620001101		1

								762 - Konštrukcie tesárske  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				1.21022				0.000																		77.267

				764 - Konštrukcie klampiarske

		46		764		76435-2201   		Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-                                                                   		9.200		m       				0.00				0.00		0.00245		0.02254						20		                    												I		3.404						45.22.13		6405010102001		1

								5,9+3,3 =   9.200																																				a

		47		764		76435-9211   		Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100                                                                     		3.000		kus     				0.00				0.00		0.00160		0.00480						20		                    												I		2.937						45.22.13		6405070101001		1

		48		764		76439-2230   		Klamp. PZ pl. úžľabie rš 400                                                                                            		5.000		m       				0.00				0.00		0.00283		0.01415						20		                    												I		1.150						45.22.13		6403020100003		1

		49		764		76445-4202   		Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100                                                                               		9.000		m       				0.00				0.00		0.00230		0.02070						20		                    												I		4.446						45.22.13		6406020100002		1

		50		764		76445-4222   		Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100                                                                                    		3.000		kus     				0.00				0.00										20		                    												I		0.657						45.22.13		64060201		1

		51		764		76445-4232   		Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100                                                                                 		3.000		kus     				0.00				0.00										20		                    												I		0.261						45.22.13		64060201		1

		52		764		99876-4101   		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 6 m                                                           		0.062		t       				0.00				0.00										20		                    												I		0.292						45.22.13		6499640001101		1

								764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.06219				0.000																		13.147

				765 - Krytiny tvrdé

		53		765		76501-1241   		Krytina keramická jednoduchá strecha                                                                                    		30.000		m2      				0.00				0.00		0.04627		1.38810						20		                    												I		12.360						  .  .  		                    		7

		54		765		76501-1252   		Krytina keramická jednoduchá strecha, škridla krajová štítová                                                           		14.000		m       				0.00				0.00		0.01283		0.17962						20		                    												I		1.638						  .  .  		                    		7

								2,5*4+2*2 =   14.000																																				a

		55		765		76501-1424   		Krytina keramická hrebenáč ukončovací vrchný                                                                            		7.400		m       				0.00				0.00		0.00143		0.01058						20		                    												I		0.192						  .  .  		                    		7

								5,9+1,5 =   7.400																																				a

		56		765		76503-1711   		Prekrytie strechy jednoduchej fóliou                                                                                    		30.000		m2      				0.00				0.00		0.00017		0.00510						20		                    												I		0.720						  .  .  		                    		1

		57		765		99876-5101   		Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m                                                                 		1.583		t       				0.00				0.00										20		                    												I		3.448						45.22.12		6599650001101		1

								765 - Krytiny tvrdé  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				1.58340				0.000																		18.358

				766 - Konštrukcie stolárske

		58		766		76668-2122   		Montáž zárubne tesárskej 1600x2100x250mm                                                                                		1.000		kus     				0.00				0.00										20		                    												I		3.524						  .  .  		                    		7

		59		MAT		611 6D2103   		Zárubňa tesárska 1600x2100x250mm                                                                                        		1.000		kus     						0.00		0.00										20		                    												D								20.30.11		                    		8

		60		766		76669-1610   		Dodávka a montáž nadpražia okien, vrátane povrchovej úpravy                                                             		2.500		m2      				0.00				0.00		0.00083		0.00208						20		                    												I		0.295						45.42.13		6606090000001		7

								0,2*1,7*2+0,2*2*2+0,2*2,4*2+0,06 =   2.500																																				a

								766 - Konštrukcie stolárske  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.00208				0.000																		3.819

				767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

		61		767		76763-1510   		Montáž okien plastových                                                                                                 		28.000		m       				0.00				0.00		0.00008		0.00224						20		                    												I		20.020						45.42.11		                    		7

								5*4+4*2 =   28.000																																				a

		62		MAT		611 430001   		Okno plastové fix 1-krídl., 1500x1000mm, fólia drevený odtieň buk                                                       		5.000		kus     						0.00		0.00		0.00710		0.03550						20		                    												D								25.23.14		                    		8

		63		MAT		611 430002   		Okno plastové fix 1-krídl., 800x1200mm, fólia drevený odtieň buk                                                        		2.000		kus     						0.00		0.00		0.00710		0.01420						20		                    												D								25.23.14		                    		8

		64		767		76799-5100   		Dodávka a montáž nosnej konštrukcie lavičky z profilov 50/50mm, vrátane povrchovej úpravy                               		12.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00084						20		                    												I		3.144						45.42.12		6712080000001		7

		65		767		76799-5110   		Dodávka a osadenie smetného koša podľa PD                                                                               		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00007						20		                    												I		0.262						45.42.12		6712080000001		7

		66		767		76799-5120   		Dodávka a osadenie nápisu "názov obce"                                                                                  		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00007						20		                    												I		0.262						45.42.12		6712080000001		7

		67		767		76799-5130   		Dodávka a osdenie erbu obce                                                                                             		3.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00021						20		                    												I		0.786						45.42.12		6712080000001		7

		68		767		76799-5140   		Dodávka a montáž informačnej tabule 1400x1200mm                                                                         		1.000		kus     				0.00				0.00		0.00007		0.00007						20		                    												I		0.262						45.42.12		6712080000001		7

		69		767		99876-7101   		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m                                                   		0.053		t       				0.00				0.00										20		                    												I		0.176						45.42.12		6799670001101		1

								767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.05320				0.000																		24.912

				771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

		70		771		77157-2330   		Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexib. tmelu mrazuvzdorných 600x600mm                                           		12.400		m2      				0.00				0.00		0.00382		0.04737						20		                    												I		3.534						  .  .  		                    		7

								4,6*2,6+0,25*1,6+0,04 =   12.400																																				a

		71		MAT		597 630101   		Dlažba keramická mrazuvzdorné 600x600mm                                                                                 		14.000		m2      						0.00		0.00		0.01750		0.24500						20		                    												D								26.30.10		                    		8

								12,4*1,1+0,36 =   14.000																																				a

		72		771		99877-1101   		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m                                                              		0.292		t       				0.00				0.00										20		                    												I		0.467						45.43.12		7199710101101		1

								771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.29237				0.000																		4.001

				781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

		73		771		78173-5129   		Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, vrátane škárovania                              		25.100		m2      				0.00				0.00		0.04019		1.00877						20		                    												I		40.637						  .  .  		                    		7

								0,9*(4,6+2,6*2+1,5*2)-1*0,3*4+0,1*(1,8*2+1*2) =   10.880																																				a

								0,6*1,5*2+0,25*4*1,5*2+0,6*3,05*2+0,3*1,8*2+0,9*5+0,05*1,8*2 =   14.220																																				a

		74		MAT		598 804810   		Obklad tehlový                                                                                                          		27.700		m2      						0.00		0.00		0.00400		0.11080						20		                    												D								26.26.11		                    		8

								25,1*1,1+0,09 =   27.700																																				a

		75		771		99878-1101   		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                              		1.120		t       				0.00				0.00										20		                    												I		1.792						45.43.12		7199710201101		1

								781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				1.11957				0.000																		42.429

				783 - Nátery

		76		783		78362-6200   		Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním                                                                  		81.600		m2      				0.00				0.00		0.00022		0.01795						20		                    												I		21.869						45.44.22		8401060207004		1

								"krov"0,48*15,6+0,44*50+0,66*5+0,4*12+0,012 =   37.600																																				a

								"tatranský obklad"30 =   30.000																																				a

								"dosky lavičky 50/100"0,3*(1,8*6*2+6*1,5*2)+0,02 =   11.900																																				a

								"tesárska zárubňa"0,35*6 =   2.100																																				a

		77		783		78378-1001   		Nátery tesárskych konštrukcií proti hnilobe                                                                             		117.400		m2      				0.00				0.00										20		                    												I		5.753						45.44.22		8401071606001		1

								"latovanie"30*3*0,16+30*1,18 =   49.800																																				a

								"krov"0,48*15,6+0,44*50+0,66*5+0,4*12+0,012 =   37.600																																				a

								"tatranský obklad"30 =   30.000																																				a

								783 - Nátery  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				0.01795				0.000																		27.622

								PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 		0.00						0.00		0.00		0.00				4.34597				0.000																		211.810

								Za rozpočet celkom		0.00						0.00		0.00		0.00				37.55563				0.000																		378.966
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Čierny Brod - Vízkelet


Pohlad predný


Čierny Brod - Vízkelet
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Pohlad bočný sprava


Materiálové riešenie


15


číslo materiál farba, odtieň
1 keramická strešná krytina prírodná - pálená červená
2 odtoková rúra a podokapový žlab pozinkovaný plech
3 obklad z lícových tehál prírodná - pálená červená, ležatá struktúra s viď.špárovaním
4 plastové okno - fix povrch.úprava - fólia, drevený odtieň - buk
5 drevená lavica - sedadlo lakované trámy 50x100mm, 6ks
6 akrylátová fasádna omietka biela farba, hladená 1,5mm
7 obklad z lícových tehál prírodná - pálená červená,stojatá struktúra s viď.špárovaním
8 drevená tesárska zárubňa lakovaný drevený trám 50x250mm
9 záveterná lišta - oplechovanie pozinkovaný plech
10 ocelová konštrukcia lavice ocel.profily 50x50mm
11 miesto na erb obce
12 miesto pre názov obce v dvojjazičnom prevedení
13 akrylátová fasádna omietka biela farba, hladená 1,5mm
14 drevená konštrukcia strechy lakovaná - dub
15 drevené nadpražie okien (na fasáde) lakované - dub


Autobusová zastávka / Čierny Brod /


Objekt B, miesto: v centre obce


B


Autobusová zastávka / Čierny Brod /


B








Materiálové riešenie


Pohlad zadný


Čierny Brod - Vízkelet
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Pohlad bočný z ľava


13


číslo materiál farba, odtieň
1 keramická strešná krytina prírodná - pálená červená
2 odtoková rúra a podokapový žlab pozinkovaný plech
3 obklad z lícových tehál prírodná - pálená červená, ležatá struktúra s viď.špárovaním
4 plastové okno - fix povrch.úprava - fólia, drevený odtieň - buk
5 drevená lavica - sedadlo lakované trámy 50x100mm, 6ks
6 akrylátová fasádna omietka biela farba, hladená 1,5mm
7 obklad z lícových tehál prírodná - pálená červená,stojatá struktúra s viď.špárovaním
8 drevená tesárska zárubňa lakovaný drevený trám 50x250mm
9 záveterná lišta - oplechovanie pozinkovaný plech
10 ocelová konštrukcia lavice ocel.profily 50x50mm
11 miesto na erb obce
12 miesto pre názov obce v dvojjazičnom prevedení
13 akrylátová fasádna omietka biela farba, hladená 1,5mm
14 drevená konštrukcia strechy lakovaná - dub
15 drevené nadpražie okien (na fasáde) lakované - dub


Autobusová zastávka / Čierny Brod /


Objekt B, miesto: v centre obce


B


15





