
Stavba:            NÁJOMNÉ BYTY DOBRÁ NIVA 

 

Cenník úkolových prác: 

pokládka keramickej dlažby lepením, vrátane špárovania - interiér 10,00 €/m2 

pokládka keramickej dlažby lepením, vrátane špárovania - exteriér 11,00 €/m2 

sokel ku keramickej dlažbe (rezanie, lepenie) 2,00 €/bm  

lepenie keramického obkladu stien, vrátane penetrácie a špárovania 10,00 €/m2  

vykrúžkovanie otvorov v keramickom obklade 1,20 €/ks 

montáž rohových líšt na obklad 2,70 €/bm 

vyrovnávanie stien pod obklad (resp. lokálne aj mimo obkladov) 2,50 €/m2 

pokládka laminátovej veľkorozmerovej podlahy (vrátane podložky) 3,80 €/m2 

montáž podlahovej lišty (vrátane spojok, rohov, kútov) 2,00 €/bm  

montáž oceľovej interiérovej zárubne (vrátane 2x náteru)  17,50 €/ks 

kompletáž dverného krídla interiér. dverí (montáž dver. kovania) 
a osadenie (zavesenie) na zárubeň 

7,50 €/ks 

maľovanie stien a stropov na bielo – 2x (vrátane penetrácie, pačok) 1,20 €/m2  

betónové podlahové potery do hr. 5cm 4,50 €/m2 

montáž umývadla vrátane batérie, sifónu a silikónovania 11,50 €/ks 

montáž WC kombi vrátane silikónovania 15,00 €/ks 

montáž sprchovacej vaničky a kúta, vrátane batérie a silikónovania 45,00 €/ks 

montáž pračkových sifónov a ventilov 2,50 €/ks 

dvojvrstvá hydroizolačná náterová stierka balkónov 6,00 €/m2 

pokládka (lepenie) odkvapových profilov na balkónoch 2,20 €/bm 

montáž sadrokartónovej priečkovej konštrukcií –obojstranné 
jednovrstvové opláštenie SDK doskami hr. 12,5mm + oceľ. 
podkonštrukcia + zvuková izolácia 50mm– komplet. 

13,00 €/m2  

montáž sadrokartónových predsadených stenových konštrukcií – 
jednostranné jednovrstvové opláštenie SDK doskami hr. 12,5mm + oceľ. 
podkonštrukcia + zvuková izolácia hr. 50mm – komplet. 

12,00 €/m2 

montáž sadrokartónových predsadených stenových konštrukcií 
(inštalačné šachty) – jednostranné jednovrstvové opláštenie SDK 
doskami hr. 12,5mm + oceľ. podkonštrukcia  (bez izolácie) – komplet. 

10,00 €/m2 

sadrokartónové konštrukcie – len tmelenie 1,80 €/bm 

tenká vrstva lepidla (bez sieťky) + finálna omietka stien a stropu (fein 
putz) 

4,00 €/m2 

lokálna oprava nesúdržnej alebo poškodenej podkladnej vrstvy 
(pôvodnej omietky) stien a stropu vyspravením vápennocementovou 
jadrovou omietkou + sieťka + tenká vrstva lepidla + finálna omietka (fein 
putz) 

6,50 €/m2 

hodinová sadzba na práce nemerateľné, príp. iné podľa požiadaviek 
stavby (pred ich prevedením potrebný súhlas stavbyvedúceho) 

5,00 €/hod. 



hodinová sadzba na práce nemerateľné, technicky náročnejšie alebo 
obtiažnejšie, (pred ich prevedením potrebný súhlas stavbyvedúceho) 

7,50 €/hod. 

hodinová sadzba na práce pomocné, napr. upratovanie (pred ich 
prevedením potrebný súhlas stavbyvedúceho) 

2,50 €/hod. 

 

 

Prípadné ďalšie, v tabuľke neuvedené stavebné práce, ako aj výška odmeny za ich 

zrealizovanie, budú vzájomne dohodnuté podľa požiadaviek stavby individuálne v priebehu 

realizácie diela. 

 


