
Príloha č. 6

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Pol. č. Druh vonkajšej úpravy Merná jednotka Kčs 

1. prípojka vody m 340,-
2. prípojka kanalizácie m 670,-
3. vodomerná šachta m3 1600,-
4. záhradný vodovod (v zemi) vrátane výtoku m 145,-
5. spevnené plochy vrátane odkvapových chodníkov m2

a) z dlažobných kociek 470,-
b) ¾ahká vozovka 260,-
c) z betónových dlaždíc 235,-
d) z betónovej mazaniny 210,-
e) z tehlovej dlažby 165,-

6. záhonové obrubníky m 50,-
7. žumpy m3 o. p. 1385,-
8. septiky m3 o. p. 2030,-
9. oporné múry m3

a) tehlové 1450,-
b) betónové 1300,-
c) kamenné (lomový kameň) 1345,-
d) z kamennej rovnaniny 855,-

10. vonkajšie schody vrátane bočných stienok 
a predložených schodov m stupňa 275,-

11. vonkajšie schody bez bočných stienok 
vrátane predložených schodov m stupňa 185,-

12. drenáže m 80,-
13. ploty do výšky 100 cm vrátane dvier a dvierok m

a) akéko¾vek s podmurovkou 220,-
b) drôtené pletivo na stĺpikoch 120,-
c) drevené bez podmurovky 60,-

14. parenisko m2 z. p. 435,-
15. vonkajší záchod (bez žumpy) ks 2200,-
16. domáca vodáreň (pod¾a typu a tlakovej nádoby) 

vrátane montáže ks 6000,— až 10 000,-
17. záhradné jazierka (kvetinové) m2 z. p. 405,-
18. bazény a nádrže na vodu (okrem kovových a laminátových) m3 o. p. 960,-
19. podzemná pivnica m3 o. p. 1790,-
20. plotové vráta (výška minimálne 1,2 m, šírka min. 2 m) ks

a) plechové alebo z kovových profilov 3300,-
b) drevené stolársky spracované 3300,-
c) kovové s prevažne drôtenou výplňou 2400,-
d) drevené tesársky spracované 2170,-

21. plotové vrátka (výška min. 1,2 m) ks
a) plechové alebo z kovových profilov 1350,-
b) kovové s prevažne drôtenou výplňou 950,-
c) drevené stolársky spracované 770,-
d) drevené tesársky spracované 510,-

22. vý�ahy osobné, nákladné (nie pultové)
so štyrmi nástupnými stanicami 272 000,-ks
príplatok za každú ïalšiu nástupnú stanicu 13 600,-

o. p. = obostavaný priestor
z. p. = zastavaná plocha
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