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Predpokladané investičné náklady na výstavbu

Predpokladané investičné náklady na výstavbu miestnej komunikácie sú vyčíslené na základe „Zborníka
ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu“ z roku 2012.

Tabuľka 2112 Miestne komunikácie
2970 Komunikácie pozemné ostatné - z kameniva obaľovaného živico....................................................75,95€/m²
4000 Chodník - priemer............................. ................................................................................................89,37€/m²

2223 Miestne kanalizácie
3410 Potrubná kanalizácia do 300 mm - z plastových a sklolaminát rúr.................................................138,15€/bm

Ceny nenachádzajúce sa v zborníku sú odhadované projektantom na základe skúseností:
Rekonštrukcia krytu komunikácie - odhad projektanta na základe skúseností 50% ceny komunikácie....37,98€/m²
Zábradlie medzi chodníkom a potokom..................................................................................................160,00€/bm
Výmena krytu na jestvujúcem chodníku nad potokom..............................................................................20,00€/m²

Celkový predpokladaný investičný náklad na realizáciu stavebných úprav na Železničnej ulici.........292 098,40€

Poznámka:

Predpokladané cenové náklady na výstavbu sú napočítané len pre samotnú výstavbu komunikácie, bez búracích
prác a úpravy podložia.

- údržbu a opravy oceľovo-betónovej nosnej konštrukcie jestvujúceho chodníka
- prípadné spevnenie krajnice cesty a oporného múru pozdĺž konštrukcie visutého chodníka
- prípadnú výmenu podložia
- búracie práce jestvujúcich komunikácií - na základe skúseností z projektu prestavby cesty v obci
  Košeca-Nozdrovicie je cena búracích prác cca 16,10€/m²

V Považskej Bystrici jún 2016                                                                                       Ing. Rastislav Košuda

Vjazdy na súkromné pozemky v krajnci cesty:
Celková plocha komunikácie 128,00 m²

IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 75,95€/m² x 128,00 m² = 9 721,60 €

Nové zábradlie pri medzi chodníkom a potokom:
Celková dĺžka zábradlia 142,00 m

IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 160€/bm x 142,00 bm = 22 720,00 €

Navrhovaná dažďová kanalizácia:
Celková plocha komunikácie 91,50 m

IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 138,15€/bm x 91,5 bm = 12 640,73 €

Komunikácia:
Rekonštrukcia komunikácie vrátane konštrukčných vrstiev:
Celková plocha komunikácie 2268,00 m² + zjazd k Podhradskému potoku 45,00 m²  = 2313,00 m²

IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 75,95€/m² x 2313,00 m² = 175 672,35 €

Rekonštrukcia komunikácie výmenou krytu vozovky:
Celková plocha výmeny krytu 1110,00 m²

IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 37,98€/m² x 1110,00 m² = 42 157,80 €

Chodník:
Navrhovaný chodník a stavebné úpravy jestvujúceho chodníka - betónová dlažba:
Celková plocha nového chodníka 168,00 m² + stavebné úpravy jestvujúceho chodníka 140,00 m²  = 308,00 m²

IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 89,37€/m² x 308,00 m² = 27 525,96 €

Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka nad potokom - asfaltobetónový kryt:
Celková plocha nového krytu 83,00 m²

IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 20,00€/m² x 83,00 m² = 1660,00 €

Cena spolu..............................................................................................29 185,96 €


