CENNÍK TZB
VYKUROVANIE

STUPEŇ/PROFESIA

ZDRAVOTECHNIKA

VZDUCHOTECHNIKA
VYKUROVANIE NÍZKOTEPLOVODNÝM ROZVODOM

EL. VYKUROVANIE
A/ALEBO
VYKUROVANIE VZDUCHOM

Cena na m2 vykurovanej plochy

Stupeň SP
Stavebné povolenie

1,50 €

1,50 €

1,50 €

0,75 €

Stavebné povolenie + Výkaz
(1. stupňový projekt)

2,00 €

2,00 €

2,00 €

1,00 €

Stupeň RP

Cena na m2 vykurovanej plochy

Realizačný projekt bez zmien

1,00 €

1,00 €

1,00 €

0,50 €

Realizačný projekt so zmenami

1,50 €

1,50 €

1,50 €

0,75 €

PRÍKLAD 1:
Rodinny dom: 130m2 vykurovanej plochy

PRÍKLAD 2:
Veľký dom: 220m2 vykurovanej plochy

A) Cena v prípade teplovodného systému vykurovania bez väčších
zmien medzi stavebným povolením a realizačným projektom:
Stavebné povolenie: 130 x 4,5€ = 585€
Realizačný projekt: 130 x 3€ = 390€
Celkom: 975€

A) Cena v prípade teplovodného systému vykurovania pri väčších
zmenách medzi stavebným povolením a realizačným projektom:
Stavebné povolenie: 220 x 4,5€ = 990€
Realizačný projekt: 220 x 4,5€ = 990€
Celkom: 1980€

B) Ak sa robí len jednostupňový projekt:
130 x 6€ = 780€

B) Ak sa robí len jednostupňový projekt
(pri takom veľkom projekte neodporúčame):
220 x 6€ = 1320€

C) Ak by to bol dom s kompaktnou jednotkou bez zmien:
Stavebné povolenie: 130 x 3,75€ = 487,5€
Realizačný projekt: 130 x 2,50€ = 325€
Celkom: 812,5€

C) Pre taký dom sa nemôže neriešiť elektrické vykurovanie alebo
vykurovanie vzduchom

DOKUMENTÁCIA TZB PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebné povolenie
Projekt pre úrady pozostávajúci z projektovej dokumentácie
pre získanie stavebného povolenia.
Odovzdané v počte 6 paré.

1. stupňový projekt
Projekt pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného
projektu, vrátane výkazu výmer.
Zmeny vyplývajúce zo stavebného konania budú účtované ako
práce naviac.
Odovzdané v počte 6 paré.

DOKUMENTÁCIA TZB PRE REALIZAČNÝ PROJEKT
Realizačný projekt bez zmien
Realizačný projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu,
na základe ktorej je možné spracovať rozpočet stavby a zrealizovať
ju presne podľa Vami odsúhlaseného projektu pre stavebné
povolenie.
Obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie,
okrem toho navyše obsahuje podrobnejšie okótované výkresy,
návrh dimenzie potrubí, vykreslenie schém zapojenia, výkaz
výmer.

Realizačný projekt so zmenami
Realizačný projekt obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu,
na základe ktorej je možné spracovať rozpočet stavby a zrealizovať
ju presne podľa Vami odsúhlaseného projektu pre stavebné
povolenie.
Obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie,
okrem toho navyše obsahuje podrobnejšie okótované výkresy,
návrh dimenzie potrubí, vykreslenie schém zapojenia, výkaz
výmer, vrátane zapracovania zmien oproti stavebnému povoleniu.

Odovzdané v počte 4 paré.

Odovzdané v počte 4 paré.

OSTATNÉ
•
•
•
•

Cena za projekt plynonštalácie sa účtuje osobitne.
Cena za projekt domovej čistiarne odpadových vôd sa účtuje osobitne.
V cene projektu nie je zahrnutá inžinierska činnosť (vybavenie stanovísk a povolenia).
Tlač ďalšieho paré projektu je účtovaná podľa rozsahu konkrétneho projektu.

