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Pokládka zámkovej dlažby (chodníky, parkoviská) 

Cena:  6.50 – 12 € /m² 

(podľa zložitosti ukladania, vzoru, kombinácie, farebnosti, hrúbky dlažby) 

Pokládka zámkovej dlažby je bez zemných prác. V cene prác je: vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie. 

 

Pokládka parkových obrubníkov 

Cena: 3.70 € /bm 

Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác. V cene prác je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového 

materiálu, osadenie obrubníkov do betónu. 

 

Pokládka cestných obrubníkov/obrubníkov pre schody 

Cena: 5.00 € /bm 

Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác. V cene prác je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového 

materiálu, osadenie obrubníkov do betónu. 

 

Pokládka palisád (do výšky 30 cm) 

Cena: 2.00 € /ks 

Pokládka palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie 

palisád do betónu. 

Pokládka palisád (do výšky 40 cm) 

Cena: 3.00 € /ks 

Pokládka palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie 

palisád do betónu. 

 

Pokládka palisád (výšky 50 – 60 - 90 cm) 

Cena: 4.00 € /ks 

Pokládka palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie 

palisád do betónu. 

Pokládka palisád (výšky 120 cm) 

Cena: 5.00 € /ks 

Pokládka palisád bez zemných prác. V cene prác je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie 

palisád do betónu. 

Vyhotovenie kamenného podkladu 

Cena: 3.50 €/m² hrúbka podkladu do 35 cm 

Cena: 4.50 €/m² hrúbka podkladu do 50 cm 

V cene prác je: navozenie, vyrovnanie hrubého podkladu, zavibrovanie. 

Vyhotovenie podkladu z betónu tr.B-10 do hr. 10cm 

Cena: 3.90 €/m² 

V cene prác je: navozenie a vyrovnanie betónu, kropenie, zavibrovanie. 

Dopilovanie dlažby, pílenie betónu/asfaltu 

Cena: 5.00 € /bm 

V cene prác je: rezanie zámkovej dlažby s diamantovým kotúčom.  

 

Pieskovanie, vibrovanie dlažby  

Cena: 1.00 € /m2 

V cene prác je: škárovanie dlažby pieskom, pozametanie dlažby, zavibrovanie. 

Osadenie odvodňovacieho žľabu 

Cena: 5.00 € /bm 

Pokládka odvodňovacích žľabov a odpadových rúr bez zemných prác. V cene je: vymeranie žľabov, navozenie a hutnenie 

podkladového materiálu, osadenie žľabov a rúr. 
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Prípravné/ búracie/zemné práce 

Cena: 7.00 € /hod 

Cena je uvedená za manuálne práce.  (Práce vykonávané aj mechanizovanými strojmi -ceny po dohode na pracovnom postupe). 

V cene prác – osadenie krytu/poklopu šachty/studne, iná oprava/úprava dažďových zvodov a vpustov, presun materiálu a pod. 

Stroje a zariadenia (pre základné, prípravné, dokončovacie práce) 

Cena: 15 € /deň (búracie-sekacie kladivo/17J/Wurth MH10) 

Cena: 25 € /deň (vibračná doska/95kg/Lumag RP1100PRO) 

Cena: 35 € /deň (vibračná doska/260kg/Lumag RP300HPCA) 

V cene vibračných dosiek zahrnuté PHM, pre spriemerený potrebný čas výkonu stroja k potrebným prácam. 

Cena: 35 € /deň (stolová píla/400mm/Wurth) 

V cene stolovej píly zahrnuté opotrebenie diamantového kotúča, pre spriemerené bm pílenia dlažieb. 

V prípade potreby iných strojov a zariadení pre prípravné/búracie/zemné práce (bager, nakladač, vyklapač, sekacie kladivá 

a pod.) budú ceny určené individuálne.  

Preprava menších strojov a zariadení 

Cena: 0,40 € /km (nad prejdených 40km) alebo 15€/prepravu (do prejdených 40km) 

 

 

Ceny sú uvedené bez DPH. 

Základný cenník. Rozpočet cien po zameraní/obhliadke realizácie. Ostatné ceny  budú spracované individuálne po dohode na 

pracovných úkonoch, pracovnom postupe. Vyúčtovanie podľa skutočného stavu.  

Spotrebný materiál (lomový kameň pre podklad, betón k obrubníkom/palisádam – štrk, cement a pod.) nie je súčasťou cien 

pracovných úkonov. Po vzájomnej dohode zabezpečí objednávateľ prác-investor, alebo dodávateľ prác. 

 

Ceny v cenníku podliehajúce zdaneniu 20% DPH. V prípade fakturácie horeuvedených položiek platcovi DPH na základe 

vykonania prác zaradených v colnom sadzobníku do sekcie„ F,dodanie sa realizuje v tuzemsku medzi dvoma platiteľmi dane, 

platiteľ dane postupuje v zmysle ustanovenia § 69 ods.12 zákona písm. j) zákona o DPH a prenesie daňovú povinnosť na 

príjemcu plnenia. 

 

 

 


