
Príloha č. 2

Predmet Jednotka 
Cena za 

jednotku v 
eurách

Počet 
jednotiek

Spolu bez DPH Spolu s DPH

Výťaženosť 1 dieťa, veková kategória 6+, výška pádu 1,5 m. Dynamický prvok 
simulujúci jazdu na skate/vodnej lyži. Materiál nerez, prípadne ekvivalent, 
zliatina.Posilňuje koordinačné schopnosti, svaly rúk, nôh, brušné svalstvo

 ks 1

Veková kategória 6+, vyťaženosť 14 detí.výška pádu 2,40 m. Priestorová preliezačka 
nerezová. Materiál nerezová oceľová trubka Ø40 mm,drevené konštrukciezo 
stabilného lepeného borovicového dreva (bez použitia chrómu, arzénu), drevo ošetriť 
náterom  pred napadnutím hubami, hmyzom, prípadne ekvivalent.  Lanové systémy a 
siete  vyrobené z  návinov pozinkovaných oceľových lán s jadrom a plášťom z 
polypropylénu, odolnosť voči extrémným silám, ťažkým bremenám, spoje lán chrániť 
plastovími guličkami ktoré zvišujú pevnosť lanovým štruktúram a sú pomôckou pre 
lepší úchop a zvyšujú schopnosť istoty pri intuitívnej orientácií v priestore . Veža so 
šmýkačkou pre tínedžerov(2 nerezové profily), šikmá lanová stena, kinetická podesta, 
oblúková preliezačka pre obojstranné použitie, tyč pre šplhy, stĺp s prvkami pre 
vylezenie - zlezenie

 ks 1

Prevadzkový poriadok na stojane ks 1

Dopadová plocha piesok – šaštín bez naplavenín a ílových častí, zrnitosť 0,2 – 2 mm hr. 
200 mm  m2

55

Vysvetlivky:

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad:  m2, kus, tona a podobne. 
 Ceny jednotlivých položiek sú vrátane dopravy, manipulácie osadenia a montáže resp. Drobných stavebných úprav. 

Výkaz výmer
PROJEKT:    1.časť: Rozšírenie detského ihriska v lokalite ul. Stierova



Príloha č. 2

Predmet Jednotka 
Cena za 

jednotku v 
eurách

Počet 
jednotiek

Spolu bez DPH Spolu s DPH

Veková kategória 6+; vyťaženosť 35 detí, výška pádu 2,60 m. Priestorová preliezačka s 
lanovou štruktúrou; veľká otvorená sieť, lezecká stena s výstupom.Priestorová 
preliezačka nerezová. Materiál nerezová oceľová trubka Ø40 mm.  Lanové systémy a 
siete  vyrobené z  návinov pozinkovaných oceľových lán s jadrom a plášťom z 
polypropylénu, odolnosť voči extrémným silám, ťažkým bremenám, spoje lán chrániť 
plastovími guličkami ktoré zvišujú pevnosť lanovým štruktúram a sú pomôckou pre 
lepší úchop a zvyšujú schopnosť istoty pri intuitívnej orientácií v priestore .

 ks 1

Dopadová plocha piesok – šaštín bez naplavenín a ílových častí, zrnitosť 0,2 – 2 mm hr. 
200 mm m2

83

Trampolína pre exterier 150 x 150 vyťaženosť 1 dieťa,  ks 3
Prevadzkový poriadok na stojane ks 1
odstránenie asfaltu do hr. 50 mm  m2 310
odstránenie betónu do hr. 200 mm  m2 310
odstránenie obrubníkov  bm 75
likvidácia stavebného odpadu  t 165
odkop na 0,2m od obrubníka  m2 414,4
násyp hr. 150mm štrkopiesok  m2 97
násyp hr. 200mm zo zeminy  m2 185
násyp hr. 200 mm štrkopiesok  m2 125
geotextília  m2 60
zemina  m2 125
zatrávnenie m2 125
plastový skrytý obrubník  bm 45
Vysvetlivky:

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad:  m2, kus, tona a podobne. 
 Ceny jednotlivých položiek sú vrátane dopravy, manipulácie osadenia a montáže resp. Drobných stavebných a sadových úprav. 

PROJEKT:   2.časť:  Rozšírenie detského ihriska v lokalite ul. Klimkovičova
Výkaz výmer



Príloha č. 2

Predmet Jednotka 
Cena za 

jednotku v 
eurách

Počet 
jednotiek

Spolu bez DPH Spolu s DPH

Veková kategória 6+, vyťaženosť 20 detí.výška pádu ,3  mPriestorová preliezačka 
nerezová. Veža so šmýkačkou (2 nerezové profily),šikmá lanová stena, kinetická 
podesta, kinetický prstenec, lezecká stena s výstupmi, preliezačka vertikálna s kruhmi, 
tyč pre šplhy, s osadením. Materiál nerezová oceľová trubka Ø40 mm,drevené 
konštrukciezo stabilného lepeného borovicového dreva (bez použitia chrómu, arzénu), 
drevo ošetriť náterom  pred napadnutím hubami, hmyzom, prípadne ekvivalent.Veža 
so šmýkačkou (2 nerezové profily),šikmá lanová stena, kinetická podesta, kinetický 
prstenec, lezecká stena s výstupmi, preliezačka vertikálna s kruhmi, tyč pre šplhy, s 
osadením

ks 1

Prevadzkový poriadok na stojane ks 1
Dopadová plocha piesok – šaštín bez naplavenín a ílových častí, zrnitosť 0,2 – 2 mm hr. 
200 mm  m2 50
Vysvetlivky:

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad:  m2, kus, tona a podobne. 
 Ceny jednotlivých položiek sú vrátane dopravy, manipulácie osadenia a montáže resp. Drobných stavebných úprav. 

Výkaz výmer
PROJEKT:  3.časť:  Rozšírenie detského ihriska v lokalite ul. Hemerkova



Príloha č. 2

Predmet Jednotka 
Cena za 

jednotku v 
eurách

Počet 
jednotiek

Spolu bez DPH Spolu s DPH

Prevažovacia hojdačka zinok;  s osadenímhranol 12x12 cm  ks 2
Vysvetlivky:

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad:  m2, kus, tona a podobne. 
 Ceny jednotlivých položiek sú vrátane dopravy, manipulácie osadenia a montáže resp. Drobných stavebných úprav. 

Výkaz výmer
PROJEKT:  4.časť:  Rozšírenie detského ihriska v lokalite ul. Cottbuská


