
Výkaz výmer - Rozpočet

„Jakubany – dve detské ihriská“ 

Verejný obstarávateľ: Obec Jakubany, OcÚ Jakubany č.555, 065 12 Jakubany, okr. Stará Ľubovňa

P.č.
Možný vzhľad (farebnosť a vzor 

je uvedený príkladmo)
Názov výrobku Špecifikácia Počet Cena prvku bez DPH Montáž bez DPH CENA bez DPH spolu Cena s DPH

1

Kolotoč so sedením a 

stredovým 

"volantom"

Kolotoč so sedením a stredovým "volantom". Spojenie prvku so zemou 

prostredníctvom zabetónovanej pätky a žiarovo zinkovaného oceľového prvku. 

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou 

vypaľovanej farby KOMAXIT. Podlaha - Oceľová platňa o hrúbke min. 3 mm - 

žiarovo zinkovaná a pogumovaná proti pošmyknutiu a aj zo spodnej časti. Sedáky a 

volant z HDPE plastu, ktorý je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu, netoxický, 

recyklovateľný a nelámavý.

Priemer prvku 1,5 m. Kapacita: 5 osôb. Max. výška voľného pádu: 0,5 m. Dopadová 

plocha: max. priemer 5,6 m ale spĺňajúca normu STN EN 1177 na dopadové plochy.

Pre vekovú kategóriu 3 až 14 rokov.

Prvok musí spĺňať bezpečnostnú normu (bezpečnostný certifikát) STN EN 1176 a 

bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy.

Vrátane realizácie základu a ukotvenia prvku.

1 1 161,00 EUR 250,00 EUR 1 411,00 EUR 1 693,20 EUR

Kontaktná osoba: Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti 

Tel: +421 917 353 656

V prípade, že je vo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo 

vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného vo Výkaze výmer - Rozpočte 

uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami a pod.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“): na dodanie tovaru predmetu zákazky s názvom: 

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: Veríme v Zábavu, s. r. o. 

Sídlo: Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín 
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2
Pružinová hojdačka - 

Psík

Pružinová hojdačka. Oceľová pružina s odolnou povrchovou úpravou a pevné HDPE 

plasty s hrúbkou min. 19 mm. HDPE plast chemicky odolný, odolný voči UV 

žiareniu, netoxický, recyklovateľný a nelámavý, nehrozí poranenie detí ostrými 

hranami alebo úlomkami. Všetky oceľové časti budú ošetrené žiarovým zinkovaním 

s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT.

Max. výška voľného pádu: 0,5 m. Dopadová plocha: max. 3,2 x 2,4 m ale spĺňajúca 

normu STN EN 1177 na dopadové plochy.

Pre vekovú kategóriu 3 až 14 rokov.

Prvok musí spĺňať bezpečnostnú normu (bezpečnostný certifikát) STN EN 1176 a 

bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy.

Vrátane realizácie základu a ukotvenia prvku.

1 389,00 EUR 80,00 EUR 469,00 EUR 562,80 EUR

3
Pružinová hojdačka - 

Motorka

Pružinová hojdačka. Oceľová pružina s odolnou povrchovou úpravou a pevné HDPE 

plasty s hrúbkou min. 19 mm. HDPE plast chemicky odolný, odolný voči UV 

žiareniu, netoxický, recyklovateľný a nelámavý, nehrozí poranenie detí ostrými 

hranami alebo úlomkami. Všetky oceľové časti budú ošetrené žiarovým zinkovaním 

s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT.

Max. výška voľného pádu: 0,5 m. Dopadová plocha: max. 3,2 x 2,4 m ale spĺňajúca 

normu STN EN 1177 na dopadové plochy.

Pre vekovú kategóriu 3 až 14 rokov.

Prvok musí spĺňať bezpečnostnú normu (bezpečnostný certifikát) STN EN 1176 a 

bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy.

Vrátane realizácie základu a ukotvenia prvku.

1 389,00 EUR 80,00 EUR 469,00 EUR 562,80 EUR

4 Lanová pyramída 3 m

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou 

vypaľovanej farby KOMAXIT. Kotvenie 8 ks oceľových kotviev zabezpečuje pevné 

spojenie lán so zemou. Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálneho 

oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky 

medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým 

odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, 

ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri 

je silikónové puzdro a spojený liatinovým odliatkom vo farbe plastov. V prípade 

spojov lán napr. v tvare písmena "T" použiť hliníkovú spojku.

Rozmer prvku 2,3 x 2,3 x 3 m. Max. výška voľného pádu: 1 m. Dopadová plocha: 

max. 6 x 6 m ale spĺňajúca normu STN EN 1177 na dopadové plochy.

Pre vekovú kategóriu 3 až 14 rokov.

Prvok musí spĺňať bezpečnostnú normu (bezpečnostný certifikát) STN EN 1176 a 

bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy.

Vrátane realizácie základu a ukotvenia prvku.

1 1 790,00 EUR 400,00 EUR 2 190,00 EUR 2 628,00 EUR
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Stojky zostavy z konštrukčnej ocele - napr. oceľový jakel min. 80 x 80 x 3mm. Všetky 

oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby 

KOMAXIT.

Šmýkačky vyrobené z viacvrstvového sklolaminátu, nafarbené vo farbách 

základných konštrukcií (stojok). Typ šmýkačky - prírubová s HDPE úchytom.

Podlaha vyrobená z oceľovej konštrukcie s min. rozmermi jakla 50 x 30 mm. 

Podlahový rám je vystuţený stredovým jaklom, aby podlaha nebola staticky 

namáhaná a predĺžila sa jej životnosť. Protišmyková vodeodolná preglejka na 

podlahe je uchytená pomocou nerezového spojovacieho materiálu a lisovaných 

matíc do nosného rámu konštrukcie. 

Strecha vyrobená z kvalitného HDPE plastu s UV filtrom, ktorý je zosilnený oceľovou 

výstuhou. Uchytenie HDPE plastu a ocele je zabezpečené pomocou lisovaných 

závitových matíc a nerezových skrutiek. Ochranná bariéra proti vypadnutiu 

vyrobená z kvalitného HDPE plastu s UV filtrom. Zábradlie vyrobené z oceľových rúr 

o priemere min. 33 mm, ošetrené žiarovým zinkovaním a práškovou, v peci 

vypaľovanou farbou. 

Lezecké úchyty (kamene) vyrobené na báze epoxidového kompozitu s 

protišmykovým - zdrsneným povrchom. Kamene sú minimálne dvojbodovo 

uchytené. Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálneho oceľového lana, ktoré 

je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú 

zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe 

plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok 

navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové 

puzdro a spojený liatinovým odliatkom vo farbe plastov. V prípade spojov lán napr. 

v tvare písmena "T" použiť hliníkovú spojku. 

Max. výška voľného pádu: 1 m. Dopadová plocha: max. 10 x 8 m ale spĺňajúca 

normu STN EN 1177 na dopadové plochy.

Pre vekovú kategóriu 3 až 14 rokov.

Prvok musí spĺňať bezpečnostnú normu (bezpečnostný certifikát) STN EN 1176 a 

bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy.

Vrátane realizácie základu a ukotvenia prvku.

6
Dvojhojdačka - sedáky 

1x KLASIK + 1x BABY

Stojky zostavy: konštrukčná oceľ - oceľový jakel žiarovo zinkovaný min. 80 x 80 x 3 

mm. Rahno hojdačky: konštrukčná oceľ - oceľový jakel žiarovo zinkovaný min. 120 x 

60 x 3 mm, všetko s povrchovou úpravou z vypaľovanej farby KOMAXIT. Aj všetky 

ďalšie oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou v peci vypaľovanou 

vrstvou práškovej farby - KOMAXIT. Certifikované sedáky s hliníkovou výstužou, 

sedák - 1x KLASIK pre väčšie deti a 1x BABY pre malé deti.

Rozmer prvku max. 3,5 x 2 m. Max. výška voľného pádu: 1 m. Dopadová plocha: 

max. 4 x 8 m ale spĺňajúca normu STN EN 1177 na dopadové plochy.

Pre vekovú kategóriu 3 až 14 rokov.

Prvok musí spĺňať bezpečnostnú normu (bezpečnostný certifikát) STN EN 1176 a 

bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy.

Vrátane realizácie základu a ukotvenia prvku.

1 890,00 EUR 180,00 EUR 1 070,00 EUR 1 284,00 EUR

650,00 EUR 3 881,00 EUR 4 657,20 EUR5

Dvojvežová zostava - 

2x šmýkalka, 2x 

lezecká stena, tunel, 

2x rebrík 1 m

1 3 231,00 EUR
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7 Lavička s operadlom

Lavička s operadlom vhodná do exteriéru - parky, ihriská a pod.

Oceľová konštrukcia lavičky je ošetrená žiarovým zinkovaním a vrchnou vrstvou 

vypaľovanej farby KOMAXIT. Lamely sú vyrobené z 5 kusov agátového/jaseňového 

dreva. Drevo je ošetrené tlakovou impregnáciou. Nerezový spojovací materiál.

Rozmery: 1700 x 650 x 950 mm

Vrátane realizácie základu a ukotvenia prvku.

4 180,00 EUR 50,00 EUR 920,00 EUR 1 104,00 EUR

8 odpadkový kôš oválny

Odpadkový kôš bez popolníka, vyprázdňovanie vytiahnutím vnútornej zinkovej 

nádoby, bez uzamykania.

Konštrukcia: oceľ ošetrená žiarovým zinkovaním a práškovou vypaľovanou farbou 

KOMAXIT. 

Použité drevo na latky: agátové alebo jaseňové drevo.

Rozmer koša min. 300 x 300 x 1000 mm.

1 170,00 EUR 30,00 EUR 200,00 EUR 240,00 EUR

9

Informačná tabuľa s 

prevádzkovým 

poriadkom detského 

ihriska

Stojka tabule z konštrukčnej ocele - oceľový jakel min. 80 x 80 x 3 mm. 

Min. plocha samotnej tabule 0,5 x 0,5 m, výška min. 1,8 m.

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou 

vypaľovanej farby KOMAXIT.

1 130,00 EUR 30,00 EUR 160,00 EUR 192,00 EUR

Cena bez DPH 10 770,00 EUR 12 924,00 EUR

DPH 2 154,00 EUR

Cena s DPH 12 924,00 EUR

10

Kolotoč so sedením a 

stredovým 

"volantom"

Kolotoč so sedením a stredovým "volantom". Spojenie prvku so zemou 

prostredníctvom zabetónovanej pätky a žiarovo zinkovaného oceľového prvku. 

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou 

vypaľovanej farby KOMAXIT. Podlaha - Oceľová platňa o hrúbke min. 3 mm - 

žiarovo zinkovaná a pogumovaná proti pošmyknutiu a aj zo spodnej časti. Sedáky a 

volant z HDPE plastu, ktorý je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu, netoxický, 

recyklovateľný a nelámavý.

Priemer prvku 1,5 m. Kapacita: 5 osôb. Max. výška voľného pádu: 0,5 m. Dopadová 

plocha: max. priemer 5,6 m ale spĺňajúca normu STN EN 1177 na dopadové plochy.

Pre vekovú kategóriu 3 až 14 rokov.

Prvok musí spĺňať bezpečnostnú normu (bezpečnostný certifikát) STN EN 1176 a 

bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy.

Vrátane realizácie základu a ukotvenia prvku.

1 1 161,00 EUR 250,00 EUR 1 411,00 EUR 1 693,20 EUR

11
Prevažovacia 

hojdačka 3 m

Konštrukcia hojdačky: konštrukčná oceľ  min. 120 x 120 x 3 mm a 80 x 80 x 3 mm, 

sedáky z HDPE plastu s UV filtrom. Všetky oceľové časti ošetrené žiarovým 

zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT.

Rozmer prvku dĺ. 3 m. Max. výška voľného pádu: 1 m. Dopadová plocha: max. 6 x 

3,5 m ale spĺňajúca normu STN EN 1177 na dopadové plochy.

Pre vekovú kategóriu 3 až 14 rokov.

Prvok musí spĺňať bezpečnostnú normu (bezpečnostný certifikát) STN EN 1176 a 

bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy.

Vrátane realizácie základu a ukotvenia prvku.

1 450,00 EUR 100,00 EUR 550,00 EUR 660,00 EUR

Prvé detské ihrisko bude na ploche pri starých bytovkách 
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12

Jednovežová zostava - 

šmýkalka, tunel, 

schodíky

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou 

vypaľovanej farby KOMAXIT. Kotvenie 8 ks oceľových kotviev zabezpečuje pevné 

spojenie lán so zemou. Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálneho 

oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky 

medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým 

odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, 

ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri 

je silikónové puzdro a spojený liatinovým odliatkom vo farbe plastov. V prípade 

spojov lán napr. v tvare písmena "T" použiť hliníkovú spojku.

Rozmer prvku 2,3 x 2,3 x 3 m. Max. výška voľného pádu: 1 m. Dopadová plocha: 

max. 6 x 6 m ale spĺňajúca normu STN EN 1177 na dopadové plochy.

Pre vekovú kategóriu 3 až 14 rokov.

Prvok musí spĺňať bezpečnostnú normu (bezpečnostný certifikát) STN EN 1176 a 

bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy.

Vrátane realizácie základu a ukotvenia prvku.

1 1 790,00 EUR 400,00 EUR 2 190,00 EUR 2 628,00 EUR

13
Opičia dráha 2 

segmentová

Stojky zostavy: oceľové nosné stĺpiky min. Ø 114 mm. Všetky oceľové časti – 

ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT.

Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálneho oceľového lana, ktoré je v 

polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú 

zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe 

plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu - pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok 

navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové 

puzdro, a spojený liatinovým odliatkom vo farbe plastov. V prípade spojov lán 

použiť hliníkové spojky.

Rozmer prvku min. dĺ. 6,5 m a výšky 1,5 m. Max. výška voľného pádu: 0,5 m. 

Dopadová plocha: max. 10 x 3,5 m ale spĺňajúca normu STN EN 1177 na dopadové 

plochy.

Pre vekovú ka min. tegóriu 3 až 14 rokov.

Prvok musí spĺňať bezpečnostnú normu (bezpečnostný certifikát) STN EN 1176 a 

bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy.

Vrátane realizácie základu a ukotvenia prvku.

1 715,00 EUR 160,00 EUR 875,00 EUR 1 050,00 EUR

14

Zatrávňovacia rohož 

pod existujucu vežu o 

výmere 40 m2  

Mäkká gumená zatrávňovacia rohož - dopadová plocha v priestore existujúceho 

prvku, ako certifikovaný bezpečnostný povrch podľa STN EN 1177 min. pre detské 

ihriská s kritickou výškou pádu do 3 m. Spájanie rohoží a ukotvení do zeme 

pomocou plastových klincov.

Odolnosť rohože spĺňa: -40 °C až do +110 °C, odolná voči UV žiareniu. Materiál: 

zdravotne nezávadná recyklovaná guma.

40 27,00 EUR 3,00 EUR 1 200,00 EUR 1 440,00 EUR

15

Informačná tabuľa s 

prevádzkovým 

poriadkom detského 

ihriska

Stojka tabule z konštrukčnej ocele - oceľový jakel min. 80 x 80 x 3 mm. 

Min. plocha samotnej tabule 0,5 x 0,5 m, výška min. 1,8 m.

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou 

vypaľovanej farby KOMAXIT.

1 130,00 EUR 30,00 EUR 160,00 EUR 192,00 EUR

Cena bez DPH 6 386,00 EUR 7 663,20 EUR

DPH 1 277,20 EUR

Cena s DPH 7 663,20 EUR

Druhé detské ihrisko bude na ploche pri nových bytovkách
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Cena bez DPH 17 156,00 EUR

DPH 3 431,20 EUR

Cena s DPH 20 587,20 EUR

v Trenčíne  dňa 04.06.2021

Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti 

SPOLU DVE DETSKÉ IHRISKÁ
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