
Cenník pokládky zámkovej dlažby  a 
stavebných prác 

(ceny sú uvedené bez DPH a sú platné od 1.1.2019) 

Rozpočet cien vypracujeme po zmeraní zákazky. Cenovú ponuku Vám vypracujeme zdarma. 

Ostatné ceny služieb a materiálov sa vypracúvajú individuálne po dohodnutí a zmeraní 

zákazky. 

 

Vyhotovenie hrubého podkladu 

Cena: 4,50 €/m² hrúbka podkladu do 30 cm 

Cena: 5,50 €/m² hrúbka podkladu do 50 cm 

Navozenie a vyrovnanie hrubého podkladu, zavibrovanie po vrstvách 

 

Pokládka zámkovej dlažby (chodníky, parkoviská,plochy so záťažou pre osobné 

autá) 

Cena: 15 €/m² 

(cena sa odvíja od zložitosti ukladania, vzoru, jej kombinácie, farebnosti a hrúbky dlažby) 

Pokládka zámkovej dlažby je bez zemných prác.  

V cene je: vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie,prvé pieskovanie, zavibrovanie, 

došpárovanie a pozametanie dlažby. 

Pokládka zámkovej dlažby (plochy so záťažou pre nákladné autá a vysokozáťažové 

plochy) 

Cena: 19,50 – 22,50 €/m² 

(cena sa odvíja od zložitosti ukladania, vzoru, jej kombinácie, farebnosti a hrúbky dlažby) 

Pokládka zámkovej dlažby je bez zemných prác.  

V cene je: vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie,prvé pieskovanie, zavibrovanie, 

došpárovanie a pozametanie dlažby. 

 

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

Cena: 6,00 €/m² 

Navozenie a vyrovnanie betónu, zakropenie a zavibrovanie 

 



Pokládka cestných obrubníkov 

Cena: 9 € /bm 

Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác.  

V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie 

obrubníkov do betónu. 

 

Pokládka parkových obrubníkov 

Cena: 7.50 €/bm 

Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác.  

V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie 

obrubníkov do betónu. 

 

Pokládka dlažby do betónu ( na miesto obrubníkov) 

Cena: 7,50 €/bm 

Pokládka dlažby –krajových prvkov do betónového lôžka 

 

Pokládka minipalisád (výška do 30 cm) 

Cena: 7.50 € /ks 

Pokládka minipalisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie minipalisád, navozenie a 

zhutnenie podkladového materiálu, osadenie minipalisád do betónu. 

 

Pokládka palisád (výška 40, 60, 90, 120 cm) 

Cena: 10.50 € /ks 

Pokládka minipalisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a 

zhutnenie podkladového materiálu, osadenie palisád do betónu. 

 

 

 

 



Osadenie odvodňovacieho žľabu 

Cena: 7.50 € /bm 

Pokládka odvodňovacích žľabov bez zemných prác. V cene je: vymeranie žľabov, navozenie 

a hutnenie podkladového materiálu, osadenie žľabov do betónu. 

 

Dorezávanie  dlažby 

Cena: 7,50 € /hod 

Závisí od hrúbky dlažby a zložitosti pílenia. Pri nepravidelných tvaroch (oblukoch) je nutné 

dopíliť dlažbu k obrubníku, palisádam, žľabu alebo priečeliu domu. 

 

Demontáž  dlažby do 6cm  

Cena: 4,00 € /bm 

Demontáž  dlažby nad 6 cm  

Cena: 6,00 € /bm 

V cene je zahrnutá jednoduchá paletizácia a zabalenie. 

 
 

Výkopové práce ručné – podľa obtiažnosti kopania 

Cena:  15,00 € /hod 

Cena je uvedená za manuálne zemné práce. (Zemné práce sú vykonané aj mechanizovanými 
strojmi). 

Zemné práce mechanizmami 

Cena: .podľa typu použitého mechanizmu 

Cena:počíta sa hodinová sadzba stroja + kilometrová sadzba dopravy stroja 

 

Murovanie plotových tvárnic so zákrytovými doskami 
Cena: .27,00€ - 37,50 € /m2 

  

Cena je stanovená na základe technologického postupu pre jednotlivý typ tvárnic, resp.podľa 
typu výstavby – lepenie alebo zalievanie tvárnic. 

Vymeranie,uloženie DT, uloženie výstuže,kajlovanie,zalievanie,betonáž základových pásov. 

Oporný múr,svahovanie: 

Cena: .60,00 € - 90,00€ /m2 

 Cena stanovená na základe technologického postupu pre daný typ tvárnic. 

 



 

Hodinová sadzba 

Cena: . 15,00 € /hod 

Počíta sa pri rozličných prácach neuvedených v cenníku. 

 

Dodávateľ: 
Káčer Jaroslav; Orovnica 233; 966 52 

IČO:40534014 
IČO DPH: SK1048576067 
č.u.:2622791686/1100 

mobil:0917/145 718  mail:kacerjaro@gmail.com 


