
 
 

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

Pokládka zámkovej dlažby (chodníky, parkoviská, osobné auto) 

                 

 
Cena: 6.60 – 10 €/m² (200-300 Sk/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 vyspárovanie dlažby. 

Vyhotovenie hrubého podkladu 
Cena: 1.50 €/m² (45 Sk/m²)  hrúbka podkladu do 30 cm 
Cena: 2.50 €/m² (75 Sk/m²)  hrúbka podkladu do 50 cm 
Navozenie a vyrovnanie hrubého podkladu, zvibrovanie. 

 
Pokládka parkových obrubníkov 

 

Cena: 3.60 €/bm (110 Sk/bm)  
Pokládka parkových obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a 
zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu. 

Pokládka cestných obrubníkov 

 

Cena: 5.30 €/bm (160 Sk/bm)  
Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a 
zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu  a vyplnenie medzier betónom. 

 

 

 

 



 
 

 

Pokládka dlažby do betónu (na miesto obrubníka) 

        

 

 

Cena: 5.30 €/bm (160 k/bm)  
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 (výška 30 cm) 

 

Cena: 1.70 €/ks (51 Sk/ks)  
Pokládka minipalisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie minipalisád, navozenie a zhutnenie 
podkladového materiálu, osadenie minipalisád do betónu. 

Pokládka palisád (výška 60,90,120 cm) 

 

Cena: 4.30 €/ks (130 Sk/ks) 

Pokládka palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie 
podkladového materiálu, osadenie palisád do betónu. 

Osadenie odvodňovacieho žľabu 

         

Cena: 8.30 €/bm (250 Sk/bm) 

Pokládka odvodňovacích žľabov bez zemných prác. V cene je: vymeranie žľabov, navozenie a 
zhutnenie podkladového materiálu, osadenie žľabov do betónu. 

 

 



 
 

 

Dopiľovanie dlažby 

           

Cena: 2 – 3.30 €/bm (60-100 Sk/bm)  
(závisí od hrúbky dlažby a zložitosti pílenia) 
Pri nepravidelných tvaroch (oblúkoch) je nutné dopíliť dlažbu k obrubníku, palisádam, žľabu 
alebo priečelia domu. 

 

Obkladanie a kladenie kameňom  

               

 
Podlaha   Cena: 32 €/m² (960 Sk/m²) 

Obklad    Cena: 25 €/m² (750 Sk/m²) 

Obkladanie a kladenie rôznymi druhmi kameňa bez zemných prác. V cene je: obloženie kameňom, 
vyplnenie medzier medzi kameňmi. 

 

Zemné práce 

            

Cena: 24 - 40 €/m3 (720 - 1200 Sk/m3) 
Manuálne zemné práce. Zabezpečujeme zemné práce aj mechanizovanými strojmi. Pri dojednaní 
mechanizovaných strojov je určená hodinová sadzba + kilometrová sadzba na dopravenie stroja. 

Obkladanie, dlažba vnútorná a vonkajšia 

  

Cena: 10 - 13 €/m² (300 - 390 Sk/m²) 

(podľa zložitosti obkladania, vzoru, jej kombinácie a farebnosti) 
Obkladanie, spárovanie, umytie, zarezanie obkladov. 



 
Vyrezanie otvorov dlažby (vodovodné batérie, zásuvky, prestupy TZB atď..) 
Cena: 3 €/ks (90 Sk/ks) 

 

Zatepľovanie 

  

Cena: 7 - 9 €/m² (210 - 270 Sk/m²) 

(podľa zložitosti vyrovnania podkladu, ukotvenia a použitia zatepľovacieho 
materiálu) 
Lepenie polystyrénu (Nobasil),  navŕtanie, vyrovnanie, kléber-sietka, kléber. 

 

Fasádne omietky 

  

 

Cena: 3 – 4.50 €/m² (90- 135 Sk/m²) 

(podľa členitosti a stavu podkladu) 

Penetrácia pod fasádu, omietanie. 

Stierky 

  

 
Cena: 3 – 4 €/m² (90- 120 Sk/m²) 

Penetrácia, omietanie stierkou. 

 

 

 

 

 



 
Sadrokartónové stropy, priečky a iné konštrukcie 

  

 

Cena: 7 – 10 €/m² (210- 300 Sk/m²) 

Montáž konštrukčných profilov, závesov, osadenie sadrokartónových dosiek, zatmelenie. 

 

Betonáž základov, betónových dosiek a príklopov + armovanie 

Cena: 50 – 100 €/m3 (1500- 3000 Sk/m3) 

 

Ocenenie ostatných stavebných činností sa vyhotoví na základe dohody so zákazníkom a pri 
zameraní (obhliadke) stavby. Predbežný rozpočet stavebných prác Vám môžeme zaslať po 
vyplnení formulára na stránke LaVa. 

 

 

http://www.lava-laco.sk/lacokontakt.php�

