
 

 

               

               Cenník služieb         Cenník je bez DPH platný od 1.1.2018. 

Obhliadky a rozpočet Vám vypracujeme : ZADARMO 
 

 Ceny na pokládku zámkovej dlažby. 
 

 

 Základný cenník našich služieb. Rozpočet cien vám spravíme po zmeraní zákazky. 
Ostatné ceny služieb a materiálov sa vypracúvajú individuálne po dohodnutí a 
zameraní zákazky.  

 

Pokládka zámkovej dlažby (chodníky, parkoviská, osobné , nákladné auto)  
Cena: 8.50 – 12.00 €/m²  
(podľa zložitosti ukladania, vzoru, jej kombinácie a farebnosti a hrúbky dlažby)  
Pokládka zámkovej dlažby bez zemných prác. V cene je: vymeranie plochy, 
stiahnutie lôžka, položenie, zavibrovanie a vyškárovanie dlažby. 
 

Pokládka zámkovej dlažby viacformátovej dlažby komplikovaný vzor alebo hrúbka                       

Cena: 0.50 €/m² Za každý formát, farbu a hrúbku navyše      

                                                                                                                                     

Vyhotovenie hrubého podkladu  
 

Cena: 1.70 – 2.50 €/m²  

Navozenie a vyrovnanie hrubého podkladu, z vibrovanie.  

 

Podklad z prostého betónu tr.B-10 do hr.10 cm  

Cena: 2.50 € /m²  
Navozenie a vyrovnanie betónu, nakropenie, z vibrovanie. 

 

Pokládka záhonových obrubníkov  

Cena: 4.50 €/mb  
Pokládka záhonových obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a 

zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu. 

 

Pokládka cestných  obrubníkov  

Cena: 6.00 €/mb  
Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a 
zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Pokládka dlažby do betónu (miesto obrubníka) 
Cena: Na základe obtiažnosti   
Pokládka dlažby (v tvare kocky alebo obdĺžnika) bez zemných prác. V cene je: vymeranie dlažby, 

navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie dlažby do betónu. 

 

Pokládka minipalisád do výšky 40 cm 

Cena: 1.70 € /ks  
Pokládka mini palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie mini palisád, navozenie a zhutnenie 

podkladového materiálu, osadenie mini palisád do betónu. 

  

Pokládka palisád do výšky 60,90,120 cm 

Cena: 4.00 – 6.00 € /ks  
Pokládka palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového 

materiálu, osadenie palisád do betónu. 

 

Osadenie odvodňovacieho žľabu 

Cena: 5.00-8.30 € /mb  
Pokládka odvodňovacích žľabov bez zemných prác. V cene je: vymeranie žľabov, navozenie a zhutnenie 

podkladového materiálu, osadenie žľabov do betónu. 

 

Dopiľovanie dlažby 

Cena: 4.00-6.00  € /mb  
(závisí od hrúbky dlažby a zložitosti pílenia)  

Pri nepravidelných tvaroch (oblúkoch) je nutné dopíliť dlažbu k obrubníku, palisádam, žľabu 
alebo k domu.  

 

Dosekavanie  dlažby 

Cena:  v cene pokládky  

(závisí od hrúbky dlažby a zložitosti sekania)  

Pri nepravidelných tvaroch (oblúkoch) len ak je možné dosekať dlažbu k obrubníku, palisádam, 

žľabu alebo k domu.  

 

Demontáž dlažby 

Cena: 3.50-5.00  € /mb    
Cena závisí od veľosti  plochy a                                  
náročnosti manipuláciou dlažby)   
 

 

 



 

 

 

Zemné a búracie práce 

Výkop pod záhonové obrubníky.                            Cena  1.50 €/mb 

Výkop pod cestné obrubníky.                                  Cena   2.00 €/mb 

Výkopové práce pod  zámkovú dlažbu.                Cena    5.00 €/m²  

Búracie práce - betón do hr. 15 cm                        Cena  10.00 €/m² 

Rezanie cestnej komunikácie                                  Cena   6.00 €/mb 

V cene výkopových a búracích prácach nie je zahrnuté vývoz a skládka. 

 

 Zhotovenie základov a murovanie plotových tvárnic so zákrytovými doskami. 
 

Výkop základov na oplotenie  
Cena: 10.00 – 15.00 €/bm  
(Závisí od šírky, dĺžky, hĺbky základu)  
V cene je zahrnutý výkop základov a následné dočistenie. 

 

Betonáž základov na oplotenie  
Cena: 10.00 – 15.00 €/ m³  
(Závisí od množstva a náročnosti terénu)  
V cene je zahnutá betonáž základu, umiestnenie armatúry na tvárnice pre oplotenie. 

 

Hydroizolácia základov   
Cena: 2.50 – 3.50 €/ bm  
V cene je zahrnutá hydroizolácia základových pásov s tekutou hydroizoláciou. 
 

 

Murovanie plotových tvárnic  
Cena: 35.00 – 50.00 €/ m² 
Cena je stanovená na základe technologického postupu pre jednotlivý typ tvárnic, resp. podľa          
typu výstavby – lepenie, alebo zalievanie tvárnic. 
 

 

Osadenie striešok na múriky  
Cena: 4.00 – 5.00 €/ m² 
V cene je zahrnuté lepenie a škárovanie striešok  na oplotenie. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 Ceny sú uvedené bez DPH. 

 
 Základný cenník. Rozpočet cien po zameraní/obhliadke realizácie. Ostatne ceny budú spracovane 

individuálne po dohode na pracovných úkonoch, pracovnom postupe. 
 Vyúčtovanie podľa skutočného stavu. 
 Spotrebný materiál (lomový kameň pre podklad, betón k obrubníkom/palisádam – štrk, cement a pod.) 

nie je súčasťou cien pracovných úkonov. 
 Po vzájomnej dohode zabezpečí objednávateľ prác - investor, alebo dodávateľ prac. 
 Ceny v cenníku podliehajúce zdaneniu 20% DPH. V prípade fakturácie horeuvedených položiek platcovi 

DPH na základe vykonania prác zaradených v colnom sadzobníku do sekcie„ F, dodanie sa realizuje v 
tuzemsku medzi dvoma platiteľmi dane. 

 Platiteľ dane postupuje v zmysle ustanovenia § 69 ods.12 zákona pism. j) zákona o DPH a prenesie 
daňovú povinnosť na príjemcu plnenia. 

 

 

 

 

Ohľadom iných stavebných prác nás neváhajte kontaktovať. https://dlazbasenec.webnode.sk/ 

 

 


