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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 
 

Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie  produktov podľa činností (CPA) 
 
S účinnosťou od 01. 01. 2016  na základe § 69 ods. 12 písm. j/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej 
zákon o DPH)  je platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:  

- dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA),  
- dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,  
- dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.  

Finančné riaditeľstvo SR v nadväznosti na aplikáciu tohto ustanovenia vypracovalo nižšie uvedený prehľad niektorých činností, ktoré patria do sekcie F  
klasifikácie CPA resp. ktoré nepatria do tejto sekcie. Tento prehľad bude týždenne aktualizovaný, resp. dopĺňaný ďalšími ešte nezatriedenými 
činnosťami. Zároveň upozorňujeme, že uvedené zatriedenie sa vzťahuje len na činnosti samostatne dodané. V prípade, ak budú uvedené činnosti 
súčasťou zloženého plnenia môže to mať vplyv na zmenu režimu uplatnenia dane (bližšie informácie v metodickom pokyne 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2015/2015.12.08_MP_sta
vebn_prac.pdf). 
 
Doterajší postup platiteľov v prípadoch, kedy platitelia  do zverejnenia tohto prehľadu   postupovali pri uplatňovaní dane podľa  prehľadu zatriedených 
činností zverejneného v časti „Daňoví a colní špecialisti – Dane – Metodické usmernenia – Nepriame dane“ alebo podľa stanovísk vypracovaných FR 
SR, nebude finančná správa pozastavovať. 

 

P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

1 Montáž a kabeláž trafostanice F 42/43 Ak ide o elektroinštalačné práce 43 
2 Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí E - Platné od 07.03.2016 
3 Oprava (servis) plynových kotlov (priemyselných) C -   

4 Oprava (servis) plynových kotlov (nie priemyselných) F 43 
Len kotle, ktoré zabezpečujú vykurovanie 
budovy 
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

5 Inštalácia plynových kotlov (priemyselných) C -   

6 Inštalácia plynových kotlov (nie priemyselných) F 43 
Len kotle, ktoré zabezpečujú vykurovanie 
budovy 

7 Revízia plynových kotlov M -   

8 Oprava kotla v teplárenskej spoločnosti F 43 
Opravy kotlov, ktoré slúžia na výrobu tepla 
a odvod tepla do domácností, kancelárií, 
priemyslu, obchodu atď. 

9 Výstavba krbu, napojenie na komín  F 43   
10 Inštalácia a oprava pecí a vykurovacích zariadení budov F 43 Okrem priemyselných pecí a zariadení 
11 Oprava priemyselných peci C -   
12 Montáž pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov F 43   
13 Oprava pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov F 43   
14 Údržba pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov F 43   
15 Odborné prehliadky el. vybav. pohyb. schodov a pohyb. chodníkov M -   
16 Odborné prehliadky stroj. vybav. pohyb. schodov a pohyb. chodníkov M -   
17 Natieračské práce (zábradlia, steny ...) F 43   
18 Sklenárske práce  F 43   
19 Výmena rozbitej okennej tabule F 43 Ide o sklenárske práce 
20 Oprava dlažby schodísk F 43   
21 Oprava kanalizačných potrubí F 42   
22 Zámočnícke práce - výroba C - Napr. výroba kovových výrobkov 
23 Zámočnícke práce - montáž (zábradlí, oplotení...) F 43   

24 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavby a budovy F 41/42 
Ak ide o vypracovanie projektov 
stavebného inžinierstva 42 

25 Vypracovanie projektovej dokumentácie (samostatne vypracovaná) M - 
Samostatne vypracovaná architektom pre 
developera, alebo inú osobu 

26 Vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí M - 
Samostatne vypracovaná architektom pre 
developera, alebo inú osobu 

27 Oprava (servis) a rekonštrukcia elektroinštalácie F 43 V rámci stavby 
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

28 Montáž, oprava a údržba (servis) garážových brán F 43   

29 Montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení  C - 
Montáž, oprava a údržba priemyselných 
strojov a zariadení, ktoré nezabezpečujú 
funkčnosť budovy 

30 Oprava a údržba oplotenia F 43   
31 Oprava a  údržba verejného osvetlenia F 43 Ide o elektroinštalačné práce 
32 Výmena žiarovky na verejnom osvetlení C -   

33 Montáž a výstavba verejného osvetlenia F 42/43 Ak ide o elektroinštalačné práce 43 

34 Kontrola verejného osvetlenia M -   

35 Výstavba siete pre mobilných operátorov "na kľúč" F 42 
Vypracovanie projektu, legislatívne 
podmienky, realizácia stavby  

36 Dodávka a montáž bleskozvodu a hromozvodu F 43   

37 Revízia bleskozvodov M -   

38 Oprava a údržba bleskozvodov a hromozvodov F 43   

39 Montáž a demontáž výťahov F 43   

40 Oprava, údržba (servis) výťahov F 43 Bez revízie 

41 Revízia výťahov M -   

42 Inštalácia výťahov F 43   

43 Montáž zvončekového tabla F 43   

44 Prevoz nábytku  H -   

45 Dodanie čipov pre prístup ku vchodovým dverám Nepatrí do sekcie F -   

46 Inštalácia a montáž požiarnych hlásičov (PH) F 43 

Ide o inštalačné práce požiarnych hlásičov 
na stavbách (elektrická požiarna 
signalizácia, hlasová signalizácia požiaru, 
požiarny evakuačný rozhlas) 

47 Projektovanie PH M -   

48 Oprava a údržba (servis) PH F 43   
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

49 Revízia PH M -   

50 Inštalácia a montáž alarmových systémov (AS) F 43 
Ide o inštalačné práce alarm systémov na 
stavbách (zabezpečovacie systémy, pohyb 
a prejav osoby v objekte) 

51 Projektovanie AS M -   

52 Oprava a údržba (servis) AS F 43   

53 Revízia AS M -   

54 Inštalácia a montáž dochádzkového systému (DS) F 43   

55 Projektovanie DS M -   

56 Oprava a údržba (servis) DS F 43   

57 Revízia DS M -   

58 Oprava a údržba vodovodných sietí F 42   

59 Oprava a údržba stokových sietí F 42   

60 Monitoring kanalizačných sietí M -   

61 Výmena kanalizačných stúpačiek F 43 V rámci budovy 

62 Cyklická údržba technológie čističky odpadových vôd  C _   

63 Montáž vodovodných prípojok F 42/43   

64 Montáž vodomerov F 43   

65 Demontáž vodomerov F 43   

66 Plombovanie vodomerov E -   

67 Výmena vodomeru F 43   

68 Oprava vodomeru, vydanie certifikátu E - S opravou súvisí vydanie certifikátu 

69 Oprava čerpadla - pre čerpaciu stanicu C - Oprava technológie 

70 Výmena čerpadla s inštaláciou - pre čerpaciu stanicu C - Oprava technológie 

71 Rekonštrukcia (oprava, výmena, osadenie) vodovodných prípojok F 42/43   

72 Hydroizolačné práce F 43 Izolácia nádrží/jazierok/bazénov 

73 Inštaláciu priemyselnej vzduchotechniky a chladiacich zariadení C -   
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

74 Oprava a údržba priemyselnej vzduchotechniky a chladiacich zariadení C -   

75 Stavba chladiarne a špecializovaných skladov F 41 Stavba ako celok 

76 Montáž samostatne stojaceho nábytku S -   

77 Montáž vstavaného nábytku F 43   

78 Oprava zariadenia káblovej trasy z priemyselnej budovy do trafostanice  F 42/43   

79 Dodávka a montáž rozvádzačov na stavbe  F 43 
Súčasť stavby - zabezpečuje funkčnosť 
budovy 

80 Oprava a montáž žalúzií F 43 Aj výmena lamiel a vertikálnych látok 

81 Odpratanie snehu na koľajisku N -   

82 Výmena žiarovky vo výťahu/schodisku Nepatrí do sekcie F -   

83 Generálna oprava elektrárne  F 42   

84 Montáž viacvrstvových nerezových komínov F 43 
Inštaláciu a údržbu centrálneho 
vykurovacieho systému 

85 Servis, oprava elektrických kotlov F 43 Nie priemyselných 

86 Montáž vzduchotechniky (nie priemyselnej) F 43 

Inštalovanie  ventilácie, chladenia alebo 
vzduchotechniky pre obytné domy, 
počítačové centrá, kancelárie a obchody 
(hotel, wellnes, zimný štadión) 

87 Oprava infražiariča vo výrobnej hale C - 
Neslúži pre vykurovanie, ktoré je potrebné 
pre funkčnosť budovy 

88 Oprava infražiariča ako súčasť vykurovania v budove F 43   

89 Demontáž a montáž sadrokartónových priečok F 43   

90 Demontáž starej a montáž novej dlažby/obkladu F 43   

91 Servis/údržba protipožiarnych dverí F 43   
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

92 Kľúčová služba S - Výroba kľúčov 

93 Detské ihriská a ich údržba F 42   

94 
Montáž a oprava (servis) schodiskovej plošiny, stropného zdviháku, 
stoličkového výťahu, zvislej plošiny a bazénového zdviháku 

F 43   

95 
Revízie - odborné skúšky schodiskovej plošiny, stropného zdviháku, 
stoličkového výťahu, zvislej plošiny a bazénového zdviháku 

M -   

96 Revízie - odborné skúšky osobných a nákladných výťahov M -   

97 Montáž plávajúcej podlahy F 43   

98 Inštalácia slaboprúdových zariadení F 43 
Prekládka slaboprúdových rozvodov, 
oprava a servis vstupného DEK systému, 
prekládka telefónnych zásuviek 

99 Výmena rozvádzača pojazdného generátora C -   

100 Elektroinštalačné práce F 43 
Napr. v rámci budovy - vytvorenie novej 
zásuvky  

101 Plechárske práce F 43 Oplechovanie kotlov a potrubí 

102 Výstavba betónových stĺpov vysokého napätia F 42   

103 Nákladná letecká preprava (materiálu) H -   

104 
Špeciálne inštalácie základných elektrických vedení a zariadení v budovách 
a iných objektoch 

F 43   

105 Inštalácie elektrických spotrebičov F 43 
Z pohľadu napojenia do elektrickej siete, 
okrem tých, ktoré sa len zapoja do zásuvky 

106 Elektroinštalačné práce na záložných zdrojoch elektrickej energie F 43 Zabezpečujúce funkčnosť budovy 

107 Inštalačné práce všetkých satelitných antén F 43   

108 Inštaláciu vedení káblovej televízie v budovách F 43   

109 Elektrická inštalácia telekomunikačných vedení F 43 V budove 
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

110 
Elektrická inštalácia iných elektrických zariadení, vrátane elektrických 
solárnych kolektorov a podlahového kúrenia v budovách 

F 43   

111 Inštalácia elektromerov F 43   

112 
Inštalácia osvetľovacích a signalizačných systémov pre cesty, letiská a 
prístavy 

F 43   

113 Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia  F 43 Zabezpečujúceho funkčnosť budovy 

114 Prenájom stavebných zariadení s obsluhou F 43 
Prenájom je klasifikovaný spolu so 
súvisiacou stavebnou prácou 

115 Prenájom stavebných zariadení bez obsluhy N -   

116 
Inštalácia čerpadla na prečerpanie vody v priemysle, keď sa to týka 
technologického procesu 

C -   

117 
Inštalácia čerpadla na prečerpanie vody v rámci rozvodu vody v budove 
(napr. vykurovanie) 

F 43   

118 Dodávka umývačky riadu s inštaláciou F 43 Inštalácia z pohľadu napojenia na siete 

119 Oprava umývačky riadu (v domácnosti) S -   

120 Ručný výkop a zásyp zeminy v rámci prípravy staveniska F 43   

121 Príprava staveniska F 43 
Príprava pôdy a pozemku, asanačné práce, 
výkopové a zemné práce 

122 Odstraňovanie kontaminovanej povrchovej vrstvy pôdy na stavenisku F 43 Súčasť výkopových prác 

123 
Zber kontaminovanej pôdy / Ozdravovacie činnosti - dekontaminácia (nie 
na stavenisku) 

E -   

124 Rekultivácia pôdy v rámci prípravy staveniska F 43   

125 Nákup tovaru a jeho preprava na stavenisko H -   

126 Preprava zeminy v rámci staveniska F 43   

127 Búracie práce v rámci prípravy staveniska F 43 Demolačné práce budov, ciest, diaľnic 

128 Výkopové a zemné práce F 43 Príprava staveniska 
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

129 Výkopové práce - výkop hrobu S -   

130 Sanácia zosuvu svahu v rámci prípravy staveniska F 43   

131 Odvoz zeminy, stavebnej sute a kameniva zo stavby H -   

132 Výkopové práce súvisiace s parkovými  úpravami  F 43   

133 Odstrel a podrvenie materiálu v rámci prípravy staveniska F 43   

134 Prípravné práce na ťažbu  F 43 

Odstraňovanie skrývky a iná kultivácia a 
príprava nerastného bohatstva a nálezísk 
vrátane razenia chodieb, okrem ťažby ropy 
a plynu 

135 Čistenie ulíc N -   

136 Údržba a oprava ciest, ulíc a ostatných komunikácií F 42   

137 Zapožičanie stroja na zimnú údržbu ciest a chodníkov bez obsluhy N -   

138 Opravy izolácie a oplechovania na železničných cisternových vagónoch C -   

139 Inštalácia regálov v sklade F 43 
Ak sú pevne spojené so stavbou (ukotvené 
o podlahu, stenu hmoždinkami, chemickou 
kotvou a pod.) 

140 Preprava betónu na stavbu H - Vyliatie betónu nie je samostatná činnosť 

141 Liatie betónu pomocou čerpadla  F 43 Prečerpanie betónu na stavbe 

142 Výmena ekodrenov s montážou F 43   

143 Výmena žľabov s montážou F 43 Súvisiace so stavbou 

144 Revízia snímačov plynu pre obchod M -   

145 Kontrola detektorov plynu a snímača M - Kontrola zariadenia 

146 Odborná prehliadka tlakových a plynových zariadení M -   

147 Čistenie pecí a komínov N -   

148 Revízia a kontrola komínov M -   

149 Údržba (servis) horákov v priemysle C -   

150 Údržba (servis)  horákov (nie priemyselných) F 43 Slúži na vykurovanie budovy 
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

151 Údržba (servis)  regulačnej stanice plynu pre vykurovanie budov F 43   

152 Oprava rozvodov pre kamerový systém F 43 
Nepatrí sem oprava koncového zariadenia 
kamerového systému 

153 Oprava koncového zariadenia kamerového systému C -   

154 Montáž kamerového systému F 43   

155 Oprava stavebných strojov C -   

156 Oprava a údržba nákladných vozidiel G -   

157 Výstavba tunelov F 42   

158 
Dodávka a montáž rozvádzača, káblových trás a meracích zariadení v 
prečerpávacej stanici 

F 42 
Súčasť stavby - zabezpečuje funkčnosť 
budovy 

159 Inštalácia meracích zariadení  v prečerpávacej stanici C - Súčasť technológie čerpacej stanice 

160 Dodávka a montáž informačno - smerovacích tabúľ (nie dopravných) F 42 
Turistické značenie, cyklistické značenie, 
na poľných cestách 

161 Izolačné práce F 43 
Nepatrí sem izolácia priemyselných 
zariadení sekcia C 

162 Kontrola energetickej účinnosti klimatizácie M -   

163 Inštalácia reklamy a vnútorného značenia v budove F 43 
Štítky na dverách, infotabule, piktogramy 
(označenie WC) a pod. 

164 
Demontáž/výmena plachty, ktorá bola poškodená (napínacia reklamná 
plachta) 

C - Uvoľnenie gumolana a zvesenie plachty 

165 Oprava a údržba (servis) svetelnej časti čerpacej stanice C - 
Výmena žiarovky a žiarivky, žiarovky v 
podhľade, výmena plexiskla  

166 
Oprava kabeláže skratu v elektrickom vedení svetelnej časti čerpacej 
stanice 

F 43   

167 Lepenie reklamných nápisov z fólie M - Lepenie reklamy, banera, nápisu 

168 Výmena reklamných nápisov z fólie M -   

169 Výroba kioskových trafostaníc C -   
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P. č.  Činnosť Sekcia Divízia Poznámka 1 

170 Inštalácia reklamných panelov (konštrukcií) na stavbe F 43   

171 Oprava vodovodného potrubia v kuchynke F 43   

172 Inštalácia umývadla F 43 Napr. v kuchynke 

173 Pokrývačské práce F 43 
Inštaláciu odkvapových žľabov a 
odkvapových rúr, strešných krytín a 
kovových striech 

174 Oprava (servis) a rekonštrukcia elektroinštalácie F 43 V rámci stavby 
175 Oprava (servis) a rekonštrukcia elektroinštalácie priemyselnej technológie C -   

176 Inžinierske činnosti  N - 
Stavebné povolenie, legislatívne 
podmienky 

177 Inštalácia dverí, okien, okeníc, roštových okeníc, garážových dverí F 43 

Inštaláciu dverných zárubní a okenných 
rámov a dverí (okrem automatických a 
otáčacích), okien, okeníc, roštových okeníc, 
garážových dverí atď. z rôznych materiálov 

178 Oprava dverí, okien, okeníc, roštových okeníc, garážových dverí F 43   
179 Montáž sietí proti hmyzu do okna F 43   

180 Oprava sietí proti hmyzu do okna F 43   

181 Zameranie žalúzií a sietí proti hmyzu - pri montáži F 43   

182 Služby bezpečnostných systémov N - 

Služby pozostávajúce z monitorovania a 
udržiavania zariadení bezpečnostných 
systémov, ako sú zariadenia signalizujúce 
požiar a vlámanie, prijímaním poplašných 
signálov, potvrdením alebo kontrolou 
správneho fungovania systému a vyslaním 
policajtov, požiarnikov alebo iných 
určených účastníkov 

183 Oprava žiaruvzdorných výmuroviek pecí F 43   

184 Výmena poškodenej priemyselnej vysokotlakej hadice a striekacej pištole C -   
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185 Výstavba kanalizácie F 42   

186 Dodanie žulovej kuchynskej dosky s montážou F 43   

187 Obloženie krbu žulovým obkladom F 43   

188 Oprava a údržba (servis) stavebnej techniky C -   

189 Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky (nie priemyselnej) F 43   

190 Oprava (servis) klimatizačnej jednotky (nie priemyselnej) F 43   

191 Podpora a koordinácia stavebných prác pri výstavbe elektrárne M - 
Služby projektového manažmentu 
poskytované stavebnými technikmi alebo 
architektmi, stavebný dozor 

192 Inštalácia a montáž nakladacích mostíkov F 43 Ide o mostíky pevne spojené so stavbou 
193 Oprava a údržba nakladacích mostíkov F 43   

194 
Repasovanie svetelnej reklamy, výmena LED diód, oprava reklamného 
banera 

C -   

195 Opláštenie budov F 43   

196 
Dodávka a montáž wellnes zariadení - vitálny svet (napr. kabíny pre sauny, 
vírivé bazény) 

F 42/43   

197 
Špecializované služby čistenia rezervoárov a nádrží, ktoré sú súčasťou 
priemyselných plôch alebo dopravného zariadenia  

Nepatrí do sekcie F -   

198 
Čistenie nádrží na odpadovú vodu (čistenie žúmp, septikov, výleviek a jám 
súvisiacich s kanalizáciou) 

E -   

199 
Preplach vodovodného potrubia v rámci inštalácie rozvodného systému 
vody 

F 43   

200 Čistenie a odblokovanie odkvapových rúr na budovách  F 43   
201 Čistenie kanálov a drenáží pri odpadovej vode - krtkovanie E -   
202 Práce na stavbe potrubných vedení pre kvapaliny F 42 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny 

203 Dopravné značenie ciest a chodníkov F 42 

Umiestňovanie, výmena, odstránenie 
dopravných značení. Inštalácia zvodidiel, 
zábran oddeľujúcich jazdné pruhy, 
dopravných značiek atď. 
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204 Práce na montáži oceľových a prefabrikovaných konštrukcií F 43   

205 Grafické práce M - 
Špecializovaný dizajnérske služby- návrhy 
interiérov, priemyselné návrhy 

206 Údržba kancelárskych strojov a zariadení C - 
Fotokopírky, písacie stroje, elektronické 
kalkulačky... 

207 Oprava a údržba počítačov a periférnych zariadení S -   

208 Oprava a údržba modemov S -   

209 Inštalácia rozvodov internetovej siete v rámci budovy F 43.21 Kabeláž, žľaby, držiaky 

210 Servis software PC J - 
Inštalácia operačného systému, aplikácií a 
ich konfigurácia, patrí sem aj úpravy a 
testovanie programov 

211 Inštalácia televíznych antén F 43   

212 Inštalácia satelitného kompletu F 43   

213 Inštalácia audio - video vrátnika F 43   

214 Inštalácia kompletnej počítačovej siete u zákazníka F 43   

215 Kontrola zvarov a potrubí M -   

216 Oprava a údržba (servis) regulačnej stanice plynu pre výrobu C - Rozvod plynu pre výrobné zariadenia 

217 Oprava kľučiek a zámkov na dverách F 43   

218 Demontáž a likvidácia dreveného krovu F 43 Búranie strechy 

219 Dodávka a montáž potrubnej pošty F 43   

220 Inštalácia čítačky kariet na dvere (systém otvárania) F 43   

221 Montáž a demontáž výstavných a predajných stánkov N - 
Okrem montáže a demontáže stánkov s 

prívodom vody a elektriny - sekcia F 

222 Oprava nadzemného hydrantu F 42/43   

223 Realizácia liatych podláh F 43   

224 Sanačné a reprofilačné práce na budove F 43   
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225 
Realizácia injektáže na báze akrylátových, polyuretánových a epoxidových 
živíc 

F 43 Ak sa myslí hydroizolácia budov 

226 Dodanie a inštalácia bezpečnostnej fólie na okná a dvere F 43   

227 
Dodávka elektroinštalačného materiálu s montážou do kovových 
kontajnerov 

C -   

228 Zváračské práce na montáži špeciálnych oceľových konštrukcií F 43 Pre budovu a inžinierske stavby 

229 Zváračské práce vo výrobnom procese C -   

230 Demontáž reklamných panelov zo stavby F 43   

231 Stavebný dozor M -   

232 Autorizovaný stavebný inžinier, inžinier pre statiku M - Ich služby 

233 Súdne znalectvo M - Ich služby 

234 Energetická certifikácia budov M -   

235 Stavebné cenárstvo N - 
Ak je to v súčinnosti s projektovou 
činnosťou - sekcia M 

236 Výškové práce  pri výkone stavebnej práce  F 43   
237 Výškové práce nesúvisiace s výkonom stavebnej práce N - Napr. úprava a údržba zelene 
238 Revízia elektroinštalácie M -   
239 Posúdenie stavu strešnej krytiny M - Napr. iskrovou skúškou 
240 Oprava izolácie strechy F 43   

241 Informatívne meranie termokamerou M - 
Napr. meranie stavu strešného plášťa, 
stavu elektrického rozvádzača 

242 Povrchová úprava kovov C - 
Práškovanie, smaltovanie, lakovanie, 
pozinkovanie, komaxitovanie 

243 
Vykonávanie protipožiarnych náterov a nástrekov na stavbách, stavebných 
konštrukciách, protipožiarnych prepážok, el. káblových rozvodoch  

F 43   

244 Oprava technologického zariadenia umyvárky C - 
Oprava kefy, oprava čerpadla, oprava 
koľajníc 

245 Dodávka a montáž tlakových staníc plynov F 43 Pre zabezpečenie funkčnosti budovy. Ak 
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pre priemysel - sekcia C 

246 Dodávka a montáž redukčnej stanice plynu na stavbe F 43 
Pre zabezpečenie funkčnosti budovy. Ak 
pre priemysel - sekcia C 

247 Demontáž zariadení odparovacích a tlakových staníc F 43 
Pre zabezpečenie funkčnosti budovy. Ak 
pre priemysel - sekcia C 

248 Prekládka zariadení rozvodov plynu F 43 
Pre zabezpečenie funkčnosti budovy. Ak 
pre priemysel - sekcia C 

249 Dodávka a montáž dvojkurhového panela plynu F 43 
Pre zabezpečenie funkčnosti budovy. Ak 
pre priemysel - sekcia C 

250 Dodávka a montáž umývacej linky pre autá C -   
251 Dodávka, montáž a demontáž svetlovodu, svetlíka F 43   
252 Inštalácia distribučnej exteriérovej dátovej siete F 42   

253 Inštalácia centrálneho dátového rozvodu (serverovňa) F 43   

254 Inštalácia rádio-releového spoja C -   

255 Dodávka, osadenie, spájanie mobilných kontajnerových modulov F 43 
Ide o "unimobunku" v ktorej je privedený 
elektrický prúd 

256 Servis a oprava kompresorov a kompresorových staníc  (v priemysle) C -   

257 Dodávka a montáž rozvodov stlačeného vzduchu (v priemysle) C -   

258 Oprava a údržba rozvodov stlačeného vzduchu  (v priemysle) C -   

259 Dodávka a montáž prístreškov, terás, zimných záhrad F 43   

260 Servis čerpadla v rámci vykurovacieho systému budovy F 43   

261 Strážne služby N - Stráženie staveniska 

262 Spracovanie statického posudku M - Ide o technické poradenstvo 

263 Oprava a renovácia železničných dráh F 42   

264 Meranie koľajiska strojom "Krab" M -   

265 Dodávka a montáž gastronomických zariadení (sporák, umývačka...) F 43 
Inštalácia z pohľadu napojenia na siete, 
okrem tých zariadení, ktoré sa len zapoja 
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do zásuvky 

266 Dodávka a montáž protipožiarnych upchávok, prestupov F 43 Protipožiarna izolácia v budove 

267 Kováčske práce a umelecké kováčstvo - montáž do stavby, steny v budove F 43 
Práce umeleckého kováča (napr. montáž 
zábradlia) 

268 Služby v oblasti BOZP a požiarnej ochrany M -   

269 Montáž pevnej sanitárnej  keramiky F 43 WC, pisoár, umývadlo, vaňa 

270 Povrchová úprava podlahy F 43 Nivelácia, epoxidový náter, frézovanie,  
271 Dodávka a montáž potrubia pre vykurovanie budov F 43   
272 Lešenárske práce zahrňujúce montáž a demontáž F 43   
273 Prenájom lešení bez montáže a demontáže N -   
274 Technická inšpekcia stavebných projektov M -   

275 
Montáž a demontáž bankomatov s ktorými súvisia drobné stavebné 
úpravy 

F 43   

276 Dodávka a montáž meracej a analytickej techniky na ČOV C - 
Ide o súčasť technológie čističky 
odpadových vôd 

277 Dodávka a montáž tlakových protipožiarnych rozvodov F 43 Hydranty v rámci budovy 
278 Servis a údržba tlakových protipožiarnych rozvodov F 43 Hydranty v rámci budovy 

279 
Dodávka a montáž hasiacich prístrojov zahrňujúca pevné prichytenie 
držiaka hasiaceho prístroja na stenu 

F 43   

280 Plnenie hasiacich prístrojov C -   
281 Výmena hasiaceho prístroja Nepatrí do sekcie F - Ide o dodanie tovaru 
282 Revízia hasiacich prístrojov M -   
283 Oprava a výmena sadrokartónových stropov F 43   
284 Dodávka a montáž plávajúcej podlahy F 43   
285 Dodávka a montáž vstavanej kuchynskej linky  F 43   
286 Prenájom obytného, kancelárskeho, skladového kontajnera N -   

287 Oprava a údržba obytného, skladového kontajnera F 43 
Výmena podlahy, linolea, dverí, 
vonkajšieho opláštenia 

288 Montáž a demontáž stánkov s prívodom vody a elektriny F 43   
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289 Chemické čistenie kanalizácie v budove E -   
290 Zasklievanie balkónov, prístreškov, zimných záhrad F 43   
291 Geodetické zameranie úpravne vôd a vodovodov M -   
292 Geodetické zameranie ČOV a kanalizácie M -   
293 Prenájom mobilného oplotenia N -   
294 Montáž mobilného oplotenia F 43   
295 Montáž a demontáž bojlera na ohrev vody v budove F 43   
296 Oprava bojlera na ohrev vody v budove F 43   
297 Oprava rozvodov vody v budove  F 43 Oprava vodovodu 
298 Montáž vodovodnej batérie F 43   
299 Dodávka a montáž sedadiel pre štadióny, divadlá F 43   
300 Dodávka a montáž tribúnových konštrukcií pre štadióny, divadlá F 43   
301 Montáž a demontáž zásobovacej rampy F 43   
302 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín F 43 Terasy, schodiská, fasády, krby, parapety 
303 Montáž pieskovej (neprehľadnej) fólie na okná a dvere F 43 napr. kancelárske priestory, balkóny 

304 
Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné, geofyzikálne, geologické 
alebo podobné účely 

F 43   

305 Geologické, geofyzikálne a súvisiace prieskumné a konzultačné služby M -   
306 Zameranie inžinierskych sietí  M - Kanalizácie, ČOV, vodovodov 
307 Odborné posúdenie stavebných konštrukcií M - ČOV, úpravne vôd,  
308 Dodávka montáž rozvodov vody a kanalizácie v budove F 43 Pre zdravotechniku 
309 Prenájom podpernej skruže N - Pri stavbe mostov 
310 Montáž a demontáž podpernej skruže F 43 Pri stavbe mostov 
311 Dodanie a montáž oceľových garáží s omietkou F  43   
312 Čistenie strechy od snehu, vtáčieho trusu N -   
313 Dodanie a montáž odvetrávacích komínkov na strechu  F 43   

314 
Práce spojené s výstavbou a údržbou diaľnic, ciest, ulíc a ostatných 
komunikácií pre vozidlá a chodcov 

F 42 
Nepatrí sem bežná údržba cesty: posyp 
soľou, zametanie, odpratanie snehu sekcia 
N 
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315 Dodanie a montáž vstavaných kuchynských spotrebičov F 43 
Vstavaná rúra, chladnička, umývačka 
riadu... Jedná sa o zabudovanie do otvoru 
skrine a pripojenie do sietí. 

316 Dodanie a montáž rebríka s plošinou na strechu budovy F 43 
Po montáži sa stáva trvalou súčasťou 
strechy 

317 
Oprava rozvodov vody, plynu, ústredného vykurovania a kanalizácie v 
rámci budovy 

F 43   

 
Doplnené 14.3.2016: 

318 Celková rekonštrukcia budovy (podľa zmluvy o dielo) F 41   
319 Rekonštrukcia budovy čerpacej stanice  F 41   
320 Renovácia budovy F 41   
321 Opravy vrát, mreží roliet (práce pri renovácii budov) F 43   
322 Výstavba budov pre potreby vodného hospodárstva F 41   
323 Opravy budov a skladov F 41   

324 Výstavba nebytových budov  F 41 
Zahŕňa: výstavbu nových stavieb, 
prístavieb, prestavieb a rekonštrukciu 
všetkých nebytových budov  

325 
Oprava povrchu vozovky - uvedenie vozovky do pôvodného stavu (zahŕňa 
materiál, dopravu a prácu) 

F 42   

326 
Opravy komunikácií a chodníkov - napr. asfaltovanie, dlažba, zámková 
dlažba 

F 42   

327 Obnova povrchu vozovky a parkoviska z dôvodu poruchy F 42   

328 
Úprava povrchu nespevnenej príjazdovej cesty k prevádzkovému 
zariadeniu (zemné práce a doplnenie zeminy, príp. iného materiálu) 

F 42   

329 Osadenie obrubníkov a chodníkov F 42   
330 Pokládka dlažby na prípojnej komunikácii F 42   
331 Pokládka živičnej zmesi na vozovke F 42   
332 Rezanie asfaltu na vozovke F 42   
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333 Oprava kanalizácie alebo prípojky bezvýkopovou technológiou F 42   

334 Oprava kanalizačnej prípojky F 42 
Zahŕňa zemné práce, komunikácie, 
potrubné vedenie, ostatné konštrukcie, 
búracie práce 

335 Výstavba kanalizačnej prípojky F 42 
Zahŕňa vytýčenie prípojky, výkopové práce, 
navrtávku, geodetické zameranie, 
položenie potrubia 

336 Preloženie kanalizácie F 42   
337 Napojenie kanalizačnej prípojky F 42   
338 Výmena (nová inštalácia - zapracovanie) kanalizačného poklopu F 42   
339 Výstavba vodovodných radov F 42   
340 Prepojenie vodovodného radu F 42   
341 Preloženie vodovodného radu F 42   
342 Výstavba úpravní vody, čistiarní odpadových vôd a prečerpávacích staníc F 42   
343 Výstavba miestnych potrubí pre vodu a kanalizáciu F 42   
344 Oprava stanice úžitkovej vody F 42   
345 Rekonštrukcia vodovodu F 42   
346 Oprava odvodňovacieho kanála  F 42   
347 Výmena potrubia horúcovodu F 42   
348 Osadenie pítka (pitná fontána) F 42   
349 Predĺženie vodovodného radu F 42   
350 Montáž nadzemných a podzemných hydrantov F 42 V rámci miestnej vodovodnej siete 
351 Opravy  čističky odpadových vôd F 42 Všetko čo sa týka integrovanej časti ČOV 
352 Oprava kanalizačnej šachty F 42   
353 Oprava domovej čerpacej šachty F 42 Vrátane inštalovanej technológie 
354 Oprava zberných, pramenných šácht F 42   
355 Oprava vodovodnej šachty F 42   
356 Uloženie optických káblov F 42   
357 Oprava vodovodných a kanalizačných armatúr  F 43 Oprava na prípojke vody, alebo na 
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vodovodnom a kanalizačnom rade 
358 Montáž redukčného ventilu tlaku vody F 43 Zahŕňa osadenie regulátora tlaku 
359 Montáž hydrantu pre odber vody - krátkodobé osadenie F 43 Napr. pre kolotoče 
360 Preloženie protipožiarneho hydrantu F 43 Demontáž a opätovná montáž 
361 Oprava inštalácie odpadových vôd vnútri budovy F 43   
362 Oprava izolácie teplovodného potrubia pre priemyselné zariadenia C -   
363 Oprava izolácie teplovodného potrubia pre vykurovanie budov F 43   
364 Oprava vodoinštalácie budovy F 43   

365 Zrušenie vodovodnej prípojky  F 43 
Zahŕňa výkopové práce, demontáž 
vodovodnej prípojky 

366 Inštalatérske a kúrenárske práce (vykurovanie budov) F 43   
367 Montáž mrežových krytov na radiátor F 43   
368 Oprava rozvodov kúrenia F 43   

369 
Uvedenie kotla do prevádzky alebo odstavenie z prevádzky v rámci 
inštalácie kúrenia alebo vody 

F 43   

370 Výmena parapetov a krytov kúrenia F 43   
371 Montáž suchých stavieb (montáž sadrokartónu) F 43   
372 Inštalácia dverného zatvárača dverí domu F 43   
373 Oprava dverí - rám, zárubňa F 43 Nie kľúčová služba 
374 Výmena zapustených pántov na vchodových dverách budovy F 43   
375 Náter fasády a dverí (budova) F 43   
376 Omietacie práce F 43   
377 Oprava fasády F 43   

378 Stolárske inštalačné práce F 43 
Práce na nehnuteľnostiach, napr. inštalácia 
dverí, rámov, okeníc  

379 Inštalácia odkvapov a zvodov F 43   
380 Pokrývanie stavby šindľom F 43   
381 Stavba plechových striech F 43 Klampiarske práce 
382 Oprava strešného plášťa F 43   
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383 Oprava striech F 43   
384 Oprava odkvapov F 43   

385 Montáž informačnej tabule v objekte F 43 
Napr. plechová alebo plastová tabuľa 
umiestnená na oplotení alebo stene 
objektu 

386 Montáž nového osvetlenia v budove vrátane demontáže osvetlenia F 43   
387 Demontáž a montáž transformátora na budove F 43   
388 Oprava vedenia transformátora F 43   
389 Preloženie elektrických vedení F 43   
390 Osadenie ventilu na vodovodné potrubie v budove F 43   
391 Oprava a nastavenie dvernej uzávery výťahu F 43   
392 Generálna oprava výťahov vrátane revízie F 43   
393 Oprava betónovej rampy F 43   
394 Kladenie kobercov a linolea vrátane dokončovacích prác F 43   
395 Murárske práce F 43   
396 Vložkovanie komínu F 43   
397 Oprava komínu F 43   

398 
Kladenie dlažieb  a obkladanie stien kameňom (travertín, ónyxom, 
vápencom a pieskovcom)  

F 43   

399 Prenájom vodných čerpadiel na stavbu N -   
400 Prenájom debnenia , pažiacich boxov N -   
401 Prenájom prenosného dopravného značenia N -   
402 Kombinované pomocné služby v rámci správy nehnuteľnosti N -   
403 Údržba (čistenie) kancelárskych priestorov N -   
404 Upratovanie komunikácie po havárii N -   

405 Zimná údržba komunikácie N - 
Posyp soľou, štrkom, odpratávanie snehu, 
vetiev, a iných prekážok 

406 Záhradkárske práce - výsadba, starostlivosť, údržba parkov, záhrad N - 
Vrátane výrubu stromov, meliorácia, 
renaturalizácia, rekultivácia 
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407 Oprava domácich spotrebičov  S - 
Napr. chladničiek, umývačiek riadu, 
sporákov... 

408 Oprava monitoru S -   
409 Zváranie optických káblov v rámci inštalácie el. rozvodov F 43   

410 Výstavba telekomunikačných sietí  F  42 
Montáž telek. stožiarov pevne spojených s 
budovou, aj voľne uložených na streche 

411 Oprava (servis) elektronických vrátnikov audio, video F 43   
412 Oprava izolácie vonkajšieho bazéna F 43 Napr. letné kúpaliská 

413 Otryskávanie (búranie vysokotlakovým vodným lúčom) F 42/43 
Napr. pri stavebných rekonštrukciách a 
sanáciách mostov, budov a ciest 

414 
Vŕtanie otvorov do železobetónu v rámci rekonštrukcie starých objektov 
na ČOV 

F 42   

415 Práca s vozom s hydraulickou rukou na stavbe F 43   
     

 
 
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  
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