
Príloha č. 1 zmluvy

Okres

6 000,00    skutočná 6 000,00 

315,79    skutočná 809,56 

6 315,79 6 809,56 

P. č. Názov položky Množstvo 

Merná 

jednotka (ks, 

m
2
, m

3
, atď.)

Jednotková 

cena (€) 
vrátane DPH

 

1 Hĺbenie jám ručné v hornine triedy 3 1,584 m3                58,00   91,88                         

2
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám v hornine triedy 3 

ručne
1,584 m3                11,50   18,22                         

3 Nakladanie výkopku z horniny triedy 1 až 4 ručne 2,058 m3                10,75   22,12                         

4
Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 10 m v 

hornine triedy 1 až 4
2,058 m3                10,60   21,82                         

5
Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu trieda 1 

až 4
4,12 m3                  9,70   39,96                         

6 Betón základových pásov prostý triedy C16/20 1,584 m3              103,00   163,16                       

7
Murovanie stien nosných 250 x 500 x 250 mm s betónovou 

výplňou hrúbky 250 mm bez nosného materiálu
1,5 m2                28,90   43,36                         

8
PREMAC Tvárnica debniaca DT25, 250 x 500 x 250 mm, 

farba sivá
12 ks                  2,70   32,40                         

9
Premac Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z 

ocele 10505
0,052 t           2 220,00   115,44                       

10 Dodávka a montáž informačnej tabule 2 kpl              415,00   830,00                       

11 Presun hmôt 4,254 t                15,20   64,66                         

12 Hobľovanie viacstranné reziva na stavenisku 52,224 m2                  9,95   519,64                       

Výška iných zdrojov (€)                         z rozhodnutia

Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2022

do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

Príjemca dotácie Obec Varhaňovce

Prešov

Výška dotácie (€)                                    z rozhodnutia

Celkové náklady projektu (€)
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13
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy do 120 cm2
89,74 m                  6,70   601,26                       

14
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 224-288 cm2
25,29 m                12,10   306,01                       

15
Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek 

hrubých na zraz hr. do 32 m
11,008 m2                  5,00   55,04                         

16 Rezivo 2,119 m3              570,00   1 207,83                    

17

Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo 

tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - 

klince, svorníky,fixačné dosky

2,119 m3                42,00   89,00                         

18
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m
25,367 %                  5,90   149,67                       

19
Krytina strešná z ľahkých asfaltových šindľov Bardoline 

obdlžníkového tvaru striech so sklonom do 45°
11,008 m2                40,45   445,27                       

20

Zhotovenie okraja strešnej krytiny z asfaltových šindľov 

obdlžníkového tvaru vytvarovaním šindľa striech so 

sklonom do 45°

13,12 m                16,30   213,86                       

21

Úprava základných šablón pri odkvape strešnej krytiny z 

asfaltových šindľov Bardoline obdlžníkového tvaru striech 

so sklonom do 45°

11,8 m                20,10   237,18                       

22

Bočné ukončenie záveternou lištou štítu strechy z 

asfaltových šindľov Bardoline obdlžníkového tvaru striech 

so sklonom do 45°

8,8 m                11,30   99,44                         

23
Hrebeň a nárožie z asfaltových šindľov Bardoline striech 

so sklonom do 45°
7,56 m                  9,40   71,06                         

24 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m 7,816 %                  7,10   55,49                         

25
Montáž obkladu stľpov z mäkkých kameňov s lícom 

zvislým a pôdor. pravouhlým hr. od 25 do 50 mm
3,5 m2                81,15   284,03                       

26 Doska obkladová 3,85 m2                40,85   157,27                       

27
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 

m
3,68 %                  2,40   8,84                           

28
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 

2x lakovaním
52,224 m2                  6,30   329,01                       

29 D+M Smerová šípka 2 ks                58,00   116,00                       
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30 Profilovanie trámov záhlavia do 320 cm2 1 ks                60,00   60,00                         

31
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny 

prierezovej plochy 120-224 cm2
5,5 m                14,50   79,75                         

32
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny 

prierezovej plochy nad 600 cm2
5,5 m                45,45   249,98                       

33
Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhľadov z 

dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných "na skryto"
0,303 m2              102,00   30,91                         

34 -                              

35 -                              

36 -                              

37 -                              

38 -                              

39 -                              

40 -                              

6 809,56 

UPOZORNENIE:

  ____________________________________

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 

Rozpočet vypracoval:

podpis štatutárneho príjemcu dotácie a okrúhla 

pečiatka obce 


