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Okres

5 689,96    skutočná 5 689,96 

299,48    skutočná 384,93 

5 989,44 6 074,89 

P. č. Názov položky Množstvo 

Merná 

jednotka (ks, 

m
2
, m

3
, atď.)

Jednotková 

cena (€) 
vrátane DPH

 

1
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
4,80 m2                  4,08   19,58                         

2
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, 

hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
4,80 m2                28,37   136,17                       

3
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 

drveného, hr.300 do 400 mm,  -0,5600t
8,40 m2                26,34   221,26                       

4 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 3,38 m3                14,58   49,28                         

5 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 1,68 m3                40,20   67,54                         

6
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3
1,68 m3                11,46   19,25                         

7 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 2,40 m3                25,08   60,19                         

8
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 

m3 
7,01 m3                  9,54   66,88                         

9

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m (v 

rámci obce - bez poplatku)

7,01 m3                  5,70   39,96                         

10 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 7,01 m3                  1,02   7,15                           

11 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 14,65 m2                  0,62   9,14                           

Výška iných zdrojov (€)                         z rozhodnutia

Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2022

do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

Príjemca dotácie Obec Breznička

Stropkov

Výška dotácie (€)                                    z rozhodnutia

Celkové náklady projektu (€)
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12

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny (spätný obsyp skruže, vykopanou 

zeminou)

0,45 m3                42,18   18,98                         

13

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny (obsyp priekopového žľabu 

kamenivom)

1,00 m3                42,18   42,18                         

14 Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm 2,00 t                28,86   57,72                         

15
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
2,52 m3                33,84   85,28                         

16 Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm 5,04 t                26,58   133,96                       

17
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením (po 

vrstvách - 3x)
25,20 m2                  0,54   13,61                         

18
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB hr. 100 mm
4,80 m2                21,96   105,41                       

19
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 

povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.
4,80 m2                  0,05   0,23                           

20
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
4,80 m2                  0,66   3,17                           

21
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych 

sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm
4,80 m2                26,94   129,31                       

22
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 

prechodová skruž TBS
1,00 ks                32,82   32,82                         

23
Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 

1000x1000x120 mm
1,00 ks              149,40   149,40                       

24
Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, 

výška 700 mm
1,00 ks                  3,06   3,06                           

25
Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000, 

EKODREN
1,00 ks              389,51   389,51                       

26
Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu 

akejkoľvek hmotnosti
1,00 ks                31,38   31,38                         

27
Betónová studňová zákrytová doska TBH 20-100, DN 

1000, hr. steny 80 mm
1,00 ks                30,36   30,36                         

28
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
8,00 m                  4,98   39,84                         
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29
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm,  -

0,98000t
7,00 m                73,74   516,18                       

30
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
10,63 t                  6,20   65,95                         

31
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
10,63 t                  2,34   24,88                         

32

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 

pre vodorovnú dopravu sutiny (skládka Stropkov - cca 10 

km)

95,67 t                  0,50   48,22                         

33
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
10,63 t                  0,62   6,64                           

34
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné (skládka Stropkov)
10,63 t                48,00   510,24                       

35
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné (skládka Stropkov)
0,47 t                58,80   27,64                         

36 Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400 7,00 m                59,22   414,54                       

37
Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 

400, dĺžky 2500 mm
3,00 ks              141,04   423,11                       

38
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 

kociek z betónu prostého tr. C 12/15
1,24 m3              138,48   171,72                       

39

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým 

rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m, -

0,32500 t

4,00 m                  3,78   15,12                         

40
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu svetlej šírky 

500 mm
4,00 m                67,57   270,29                       

41
Priekopový žľab betónový, svetlej šírky 500 mm, dĺžky 1 

m, výšky 600 mm, bez spádu
4,00 ks              288,18   1 152,72                    

42
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo 

železobetónových v otvorenom výkope
25,58 t                18,18   465,04                       

43 -                              

44 -                              

45 -                              
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46 -                              

47 -                              

48 -                              

49 -                              

50 -                              

51 -                              

52 -                              

53 -                              

54 -                              

55 -                              

56 -                              

57 -                              

58 -                              

59 -                              

60 -                              

61 -                              

62 -                              
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63 -                              

64 -                              

65 -                              

66 -                              

67 -                              

68 -                              

69 -                              

70 -                              

6 074,89 

UPOZORNENIE:

Rozpočet vypracoval: 

podpis štatutárneho príjemcu dotácie a okrúhla 

pečiatka obce 

  ____________________________________

SPOLU

Názvy položiek, množstvá a merné jednotky jednotlivých položiek musia byť zhodné s tými, ktoré boli uvedené v

položkovitom rozpočte predloženom spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho

fondu na rok 2022 v rámci Programu obnovy dediny podanej v roku 2022. 

Pre každý riadok v tabuľke položkovitého rozpočtu musia byť vyplnené údaje vo všetkých stĺpcoch.

Jednotkové ceny (€) musia byť uvedené s DPH.

V ......................................, dňa .................


