
TABU¼KA 1 — ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE

PREH¼AD SKUTOČNÝCH NÁKLADOV DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE
(pre všetky typy stavieb)

Typ stavby

Názov verejnej práce

Stavebník

Miesto verejnej práce

Dátum právoplatnosti
stavebného povolenia

Dátum prevzatia dokončenej 
verejnej práce

Dátum uzavretia zmluvy
so zhotovite¾om stavby

Dátum prevzatia návrhu
stavebníka na kolaudáciu
stavby stavebným úradom

Dátum začatia 
stavebných prác

Dátum právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia

Cena pod¾a protokolu o vykonaní štátnej expertízy ......................................................................................... Sk

z toho

a) príprava verejnej práce ................................................................................................................................ Sk

b) stavebná čas� (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) ......................................................... Sk

c) technologická čas� (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia, náradie a inventár) ...................................... Sk

d) zariadenie staveniska ................................................................................................................................... Sk

e) predpokladané vyvolané investície ............................................................................................................... Sk

f) výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy, patenty, licencie a pod. ............................................................. Sk

g) rozpočtová rezerva určená v rozmedzí 8 až 12 % ......................................................................................... Sk

h) iné vyššie neuvedené investície ................................................................................................................... Sk

Cena pod¾a zmluvy a dodatkov ........................................................................................................................ Sk

Skutočná cena realizácie ................................................................................................................................. Sk

z toho

a) príprava verejnej práce ................................................................................................................................ Sk
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b) stavebná čas� (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) ......................................................... Sk

c) technologická čas� (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia, náradie a inventár) ...................................... Sk

d) zariadenie staveniska ................................................................................................................................... Sk

e) predpokladané vyvolané investície ............................................................................................................... Sk

f) výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy, patenty, licencie a pod. — rozpočtová rezerva
 určená v rozmedzí 8 až 12 % ......................................................................................................................... Sk

Opis stavby
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Konštrukčno-materiálová charakteristika hlavnej stavby (rozhodujúcich objektov)

Podmienky na stavenisku

Obchodné podmienky

Forma obstarávania

Spracoval: .....................................................
         meno, priezvisko, podpis 
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funkcia: ...................................................

dátum: ......................................................



TABU¼KA 2 — ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE

PREH¼AD SKUTOČNÝCH NÁKLADOV DOKONČENEJ
VEREJNEJ PRÁCE 
(na výrobné a nevýrobné stavby, bytové domy, stavby občianskej
vybavenosti a pod.)

Typ stavby

Názov verejnej práce

Miesto verejnej práce

Celková úžitková plocha      m2 Výška podlažia m

Podzemné podlažia      (počet)

Úžitková plocha podzemných 
podlaží 

     
     m2

Základný obstavaný 
priestor m3

Nadzemné podlažia      (počet) Cena za 1 m3

obstavaného priestoru Sk

Úžitková plocha nadzemných podlaží      m2

Čís. KP KONŠTRUKČNÝ PRVOK (KP) Náklady KP
v tis. Sk

Množstvo m. j. 
KP

Náklady KP na
mernú jednotku
KP

Merná
jednotka
KP

0101 Zemné práce m3

0102 Základy m3

0201 Hrubá stavba m3

0202 Obvodový pláš� m2

0203 Výplne otvorov v obvodových
konštrukciách m2

0204 Zastrešenie m2

0301 Priečky m2

0302 Vnútorné dokončievacie práce m2

0303 Lešenie m3

0401 Dopravné systémy ks

0402 Inštalácie kanalizácie, vody a plynu tis. Sk

0403 Vykurovanie a klimatizácia tis. Sk

0404 Požiarna ochrana, ochrana budov tis. Sk

0405 Silnoprúd tis. Sk

0406 Slaboprúd tis. Sk

0501 Vybavenie budov tis. Sk

0601 Špeciálne konštrukcie tis. Sk

0602 Búracie a sanačné práce m3

0701 Prípojky a vonkajšie rozvody tis. Sk

0702 Terénne a sadové úpravy, oplotenie tis. Sk

STAVEBNÁ ČASŤ SPOLU
(0101 až 0702)

0801 Príprava a zariadenie staveniska m2

0901 TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

a) SPOLU

b)      Prirážky ....................    (%)

c)      DPH ..........................  6 (%)

d)      DPH .......................... 23 (%)

SPOLU [riadok a) + b) + c) + d)] 



TABU¼KA 3 — ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE

PREH¼AD SKUTOČNÝCH NÁKLADOV DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE
(na inžinierske stavby vrátane líniových stavieb, stavby lesného
a vodného hospodárstva a pod.)

Typ stavby 

Názov verejnej práce

Miesto verejnej práce

Dĺžka konštrukcie m

Šírka konštrukcie     m Úžitková plocha m2

Čís. KP KONŠTRUKČNÝ PRVOK (KP) Náklady KP 
v tis. Sk

Množstvo m. j. 
KP

Náklady KP
na mernú 
jednotku KP

Merná
jednotka
KP

1101 Zemné práce m3

1201 Špeciálne zakladanie m3

1202 Základy m3

1301 Zvislé konštrukcie m3

1302 Vodorovné konštrukcie m3

1401 Podkladové vrstvy (vozoviek, železníc) m2

1402 Kryty, zvršky, ko¾aje m2

1501 Potrubia a potrubné vedenia m

1601 Silnoprúd m

1602 Slaboprúd m

1603 Potrubné prípojky m

1701 Doplnkové konštrukcie tis. Sk

1702 Lešenie m3

1703 Značenie, signalizácia tis. Sk

1704 Ostatné objekty tis. Sk

1705 Búracie a sanačné práce m3

1801 Terénne a sadové úpravy, oplotenie tis. Sk

STAVEBNÁ ČASŤ SPOLU (1101 až 1704)

1802 PRÍPRAVA A ZARIADENIE STAVENISKA m2

1901 TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

a) SPOLU

b)      Prirážky ....................     (%)

c)      DPH ..........................   6 (%)

d)      DPH ..........................  23 (%)

SPOLU [riadok a) + b) + c) + d)]


