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31_02 Cenník výkonu inžinierskej činnosti, platný od 1. 1. 2022 

 

Ponuka služieb stavebnej výroby Provízia (%) 

Prípravná činnosť  
 
 
 
1 – 2 % z vypočítaného 
odhadovaného 
nákladu stavby 
 

- Zabezpečenie podkladov pre vypracovanie návrhov riešení, 
vizualizácie, štúdie a pod... 

- Zabezpečenie vyjadrení od dotknutých orgánov a organizácií 
- Zabezpečenie potrebných podkladov k záujmovému územiu 
- Zabezpečenie potrebných dokumentov k spracovaniu PD  
- Vypracovanie žiadostí na vydanie iných povolení 

a zastupovanie investora pri predmetnom konaní 
- Zabezpečiť podklady na VO a zrealizovať VO v zmysle zákona č. 

343/2015 Z. z. 
 

Projektová inžinierska činnosť   
 
 
 
 
 
3 – 5 % z rozpočtovej 
ceny diela 
 

- Administratívne a obstarávateľské práce spojené s obstaraním 
potrebných vyjadrení, súhlasov, rozhodnutí dotknutých 
orgánov štátnej správy, samosprávy a subjektov dotknutých 
stavbou k PD. 

- Zastupovanie pri komunikácií s príslušnými orgánmi a 
organizáciami 

- Kontrola spracovanej výkresovej a rozpočtovej dokumentácie 
všetkých profesií (stavebná časť, elektro, ZTI, VZT...), získanie 
kladných stanovísk potrebných pre stavebné povolenie ( napr. 
PO, hygiena, VSD, KPÚ...)  

- Získanie finančných prostriedkov  
- Zabezpečiť podklady na VO a zrealizovať VO v zmysle zákona č. 

343/2015 Z. z. 
 
Realizačná činnosť  

a) práce realizované 
vlastnými 
kapacitami – cena 
realizačnej činnosti 
je zahrnutá v 
rozpočte 

b) práce realizované 
v  subdodávke -   

       10 –15 % z ceny    
diela 

- Prevzatie staveniska a potrebných dokladov ako je PD, 
stavebné povolenie, všetky potrebné vyjadrenia potrebných 
k realizácií stavebných prác 

- Zabezpečenie realizácie kompletnej stavby vrátane 
zabezpečenia kolaudačného resp. užívacieho povolenia do 
písomného odovzdania stavebných prác investorovi. 

- Zabezpečiť podklady na VO a zrealizovať VO v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. 

 

 


