Vysvetlivky ku klasifikácii produktov podľa činností (CPA) 2015
– sekcia F Stavby a stavebné práce
(vysvetlivky v súvislosti s uplatňovaním prenosu daňovej povinnosti v sektore stavebníctva podľa § 69
ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)

F

STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE

41 Budovy a výstavba budov
41.0 Budovy a výstavba budov
41.00 Budovy a výstavba budov
41.00.1 Bytové budovy
41.00.11 Jednobytové budovy
Táto subkategória zahŕňa:
- rodinné domy, ako sú bungalovy, vily, horské chaty, lesné domčeky, bytové
usadlosti na statku, vidiecke sídla, letné sídla, víkendové domy atď.
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- jednobytovú budovu z dvojdomu alebo radových domov, kde každý dom má vlastnú
strechu a vlastný vchod priamo od povrchu zeme
Táto subkategória vylučuje:
- nebytové poľnohospodárske budovy, pozri 41.00.22
41.00.12 Dvojbytové budovy
Táto subkategória zahŕňa:
- rodinné domy, dvojdomy alebo radové rodinné domy s dvoma bytovými budovami
Táto subkategória vylučuje:
- jednobytovú budovu z dvojdomu alebo radových domov, kde každý dom má vlastnú
strechu a vlastný vchod priamo od povrchu zeme, pozri 41.00.11
41.00.13 Troj a viacbytové budovy
Táto subkategória zahŕňa:
- ostatné obytné budovy, vežiaky s tromi alebo viacerými bytmi
Táto subkategória vylučuje:
- ubytovanie pre komunity, pozri 41.00.14
- hotely, pozri 41.00.27
- nocľahárne pre mládež, prázdninové tábory a prázdninové bungalovy, pozri
41.00.27
41.00.14 Ubytovanie pre komunity
Táto subkategória zahŕňa:
- obytné budovy pre komunity vrátane bývania a služieb, domovy pre seniorov,

študentov, deti a ďalšie sociálne skupiny, napr. domovy dôchodcov, robotnícke
ubytovne, bratské domy, detské domovy, ubytovne pre bezdomovcov atď.
Táto subkategória vylučuje:
- nemocnice a kliniky, pozri 41.00.28
- inštitucionálne budovy s ošetrovateľskou alebo zdravotnou starostlivosťou, pozri
41.00.28
- väznice, kasárne, pozri 41.00.29
41.00.2 Nebytové budovy
41.00.21 Priemyselné budovy
Táto subkategória zahŕňa:
- budovy používané na priemyselnú výrobu, napr. továrne, dielne, bitúnky, pivovary,
montážne závody atď.
Táto subkategória vylučuje:
- nebytové poľnohospodárske budovy, pozri 41.00.22
- nádrže, silá a sklady, pozri 41.00.26
- komplex priemyselných zariadení (elektrárne, rafinérie atď.), ktoré nemajú vlastnosti
budovy, pozri 42.22.13, 42.99.11
41.00.22 Poľnohospodárske budovy, nebytové
Táto subkategória zahŕňa:
- poľnohospodárske budovy a stavby, poľnohospodárske sklady, stajne, maštale,
ošipárne, ovčince, psince, zariadenia na chov hydiny sýpky, hangáre a
poľnohospodárske kôlne, pivnice, vínne pivnice, veľké vinárske sudy, skleníky,
poľnohospodárske silá atď.
Táto subkategória vylučuje:
- inštalácie zoologických a botanických záhrad, viď 42.99.12
41.00.23 Budovy pre administratívu
Táto subkategória zahŕňa:
- budovy na obchodné účely, na úradnícke a administratívne účely napríklad banky,
pošty,
obecné úrady, vládne budovy atď.
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- konferenčné a kongresové centrá, súdy, budovy parlamentu
41.00.24 Budovy veľkoobchodu a maloobchodu
Táto subkategória zahŕňa:
- obchodné centrá, obchodné kluby, obchodné domy, oddelené obchody a butiky,
výstavnícke a aukčné haly, tržnice, čerpacie stanice atď.
41.00.25 Budovy pre dopravu a komunikácie
Táto subkategória zahŕňa:
- budovy a zariadenia pre civilné a vojenské letiská, železničné stanice, autobusové
stanice, prístavy, lanovkové a sedačkové stanice

- rozhlasové a televízne budovy, budovy telefónnych ústrední, telekomunikačné
strediská atď.
- garáže (nadzemné alebo podzemné) a kryté parkoviská
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- hangáre pre lietadlá, signalizačné zariadenia, vozovne
- telefónne búdky
- majáky
- budovy (veže) riadenia letovej prevádzky
- prístrešky pre bicykle
Táto subkategória vylučuje:
- čerpacie stanice, pozri 41.00.24
- nádrže, silá a sklady, pozri 41.00.26
- železničné trate, pozri 42.12.10
- letiskové dráhy, pozri 42.11.10
- telekomunikačné siete a vedenia, pozri 42.22.11, 42.22.12
- uhľovodíkové terminály, pozri 42.99.11
41.00.26 Nádrže, silá a sklady
Táto subkategória zahŕňa:
- nádrže a zásobníky
- nádrže na ropu a zemného plynu
- silá na obilie, cement alebo iné suché látky
- chladiarne a špecializované sklady
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- skladovacie plochy
Táto subkategória vylučuje:
- poľnohospodárske silá a sklady využívané pre poľnohospodárstvo, pozri 41.00.22
- vodojemy, pozri 42.21.13
- uhľovodíkové terminály, pozri 42.99.11
41.00.27 Hotely a podobné budovy
Táto subkategória zahŕňa:
- hotely, motely, hostince, penzióny a podobné ubytovacie zariadenia s alebo bez
reštaurácie
- mládežnícke ubytovne, horské chaty , detské či rodinné prázdninové tábory,
prázdninové bungalovy, dovolenkové a oddychové sídla a ďalšie ubytovacie
zariadenia pre turistov
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- oddelené reštaurácie a bary
Táto subkategória vylučuje:
- reštaurácie v bytových domoch, pozri 41.00.13
- reštaurácie v nákupných centrách, pozri 41.00.24
- zábavné a rekreačné parky, pozri 42.99.12

41.00.28 Budovy určené na verejnú zábavu, vzdelávanie, nemocničnú
a inštitucionálnu starostlivosť alebo náboženské účely
Táto subkategória zahŕňa:
- kiná, koncertné sály, operné domy, divadlá atď.
- spoločenské domy a viacúčelové domy používané hlavne na verejnú zábavu
- kasína, cirkusy, hudobné sály, tanečné sály a diskotéky, pódiá atď.
- múzeá, galérie, knižnice a multimediálne centrá
- budovy používané na predškolské, základné a stredné vzdelanie (napr. materské
školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, gymnáziá, odborné školy atď.,
oficiálne vzdelávacie centrá, školy pre odborné vzdelávanie
- budovy používané pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum; výskumné laboratóriá;
vyššie vzdelávacie zariadenia
- inštitúcie poskytujúce lekárske a operačné ošetrenie a zdravotnú starostlivosť
chorým alebo zraneným osobám
- sanatóriá, lôžkové oddelenia v nemocniciach a opatrovateľských domoch,
psychiatrické liečebne, centrá pre matky a dieťa
- budovy používané pre halové športy (basketbalové ihriská, tenisové kurty, bazény,
gymnastické haly, zimné štadióny atď.), s miestami pre divákov (terasy, sedadlá atď.)
a miestnosťami pre účastníkov (sprchy a šatne)
- kostoly, kaplnky, mešity, synagógy atď.
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- archívy
- špeciálne školy pre hendikepované deti
- ďalšie vzdelávacie zariadenia
- meteorologické stanice, observatóriá
- fakultné nemocnice, nemocnice v nápravných zariadeniach, väzenské alebo
vojenské nemocnice
- budovy na termálnu liečbu, talasoterapiu, funkčnú rehabilitáciu, krvné transfúzne
stanice,
zberateľské stanice materského mlieka, veterinárne stanice atď.
- budovy s kombinovanými ubytovacími službami a opatrovateľské domy pre starších
a pre hendikepovaných
- cintoríny a súvisiace budovy, pohrebné siene, krematóriá
Táto subkategória vylučuje:
- ubytovne, ktoré sú oddelené od internátnych škôl, pozri 41.00.14
- študentské ubytovne, pozri 41.00.14
- ostatné domy a budovy sociálnej pomoci pre starých a hendikepovaných, pozri
41.00.14
- zábavné a rekreačné parky, pozri 42.99.12
- sochy a historické pamiatky, pozri 41.00.29
- otvorené športové ihriská, tenisové kurty, bazény a pod. pozri 42.99.12
41.00.29 Ostatné nebytové budovy
Táto subkategória zahŕňa:
- historické alebo chránené budovy akéhokoľvek druhu, ktoré sa nepoužívajú na iné
účely
- nápravné zariadenia, väznice a záchytné stanice, kasárne pre ozbrojené sily,
políciu alebo požiarne služby

Táto subkategória tiež zahŕňa:
- chránené ruiny, archeologické vykopávky a náleziská – pomníky a monumenty,
umelecké alebo dekoratívne stavby
- konštrukcie ako sú autobusové prístrešky, verejné záchody, práčovne atď.
Táto subkategória vylučuje:
- telefónne búdky, pozri 41.00.25
- múzeá, pozri 41.00.28
- cirkevné budovy, pozri 41.00.28
- nemocnice v nápravných zariadeniach, väzenské alebo vojenské nemocnice, pozri
41.00.28
- vojenské inžinierske objekty, pozri 42.99.19
41.00.3 Práce na stavbe bytových budov (nové diela, rozširovanie pôvodných
stavieb, práce na úpravách a renováciách)
Táto kategória vylučuje:
- špeciálne betónové alebo železné konštrukcie budov, pozri 43.99.40, 43.99.50
41.00.31 Práce na stavbe jednobytových budov
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe rodinných domov, ako sú bungalovy, vily, horské chaty, lesné
domčeky, bytové usadlosti na statku, vidiecke sídla, letné sídla, víkendové domy atď.
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- práce na stavbe jednobytových budov z dvojdomu alebo radových domov, kde
každý dom má vlastnú strechu a vlastný vchod priamo od povrchu zeme
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe nebytových poľnohospodárskych budov, pozri 41.00.42
41.00.32 Práce na stavbe dvojbytových budov
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe rodinných domov, dvojdomov, alebo radových domov s dvoma
bytovými budovami
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe jednobytových budov z dvojdomu alebo radových domov, kde
každý dom má vlastnú strechu a vlastný vchod priamo od povrchu zeme, pozri
41.00.31
41.00.33 Práce na stavbe troj a viacbytových budov
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe ostatných obytných budov ako sú vežiaky s tromi alebo viac bytmi
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe ubytovania pre komunity, pozri 41.00.34
- práce na stavbe hotelov, mládežníckych nocľahární, prázdninových táborov a
prázdninových bungalovov, pozri 41.00.47

41.00.34 Práce na stavbe ubytovania pre komunity
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe obytných budov pre komunity vrátane bývania a služieb, domovy
pre seniorov, študentov, deti a ďalšie sociálne skupiny, napr. domovy dôchodcov,
robotnícke ubytovne, bratské domy, detské domovy, ubytovne pre bezdomovcov atď.
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe nemocníc a kliník, inštitucionálnych budov s ošetrovateľskou alebo
zdravotnou starostlivosťou, pozri 41.00.48
- práce na stavbe väzníc, kasární, pozri 41.00.49
41.00.4
Práce na stavbe nebytových budov (nové diela, rozširovanie
pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
41.00.41 Práce na stavbe priemyselných budov
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe budov, ktoré sa používajú na priemyselnú výrobu, napr. továrne,
dielne,
bitúnky, pivovary, montážne závody atď.
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe nádrží, síl a skladov, pozri 41.00.46
- práce na stavbe nebytových poľnohospodárskych budov, pozri 41.00.42
- práce na stavbe komplexu priemyselných zariadení (elektrárne, rafinérie a pod),
ktoré nemajú vlastnosti budovy, pozri 42.22.23, 42.99.21
41.00.42 Práce na stavbe nebytových poľnohospodárskych budov
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe poľnohospodárskych budov, poľnohospodárskych skladov ako sú
stajne, maštale, ošipárne, ovčince, psince, zariadenia na chov hydiny, sýpky,
hangáre a poľnohospodárske kôlne, pivnice, vínne pivnice, veľké vinárske sudy,
skleníky, poľnohospodárske silá atď.
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe pre inštalácie zoologickej a botanickej záhrady, pozri 42.99.22
41.00.43 Práce na stavbe budov pre administratívu
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe budov používané na obchodné účely, na úradnícke a
administratívne účely napríklad banky, pošty, obecné úrady, vládne budovy atď.
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- práce na stavbe budov konferenčných a kongresových centier, súdov, parlamentu
41.00.44 Práce na stavbe budov veľkoobchodu a maloobchodu
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe budov ako sú obchodné centrá, obchodné kluby, obchodné domy,
oddelené obchody a butiky, výstavnícke a aukčné haly, tržnice, čerpacie stanice atď.
41.00.45 Práce na stavbe budov pre dopravu a komunikácie

Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe budov a zariadení civilných a vojenských letísk, železničných
staníc, autobusových staníc, prístavov, lanovkových a sedačkových staníc
- práce na stavbe rozhlasových a televíznych budov, budov telefónnych ústrední,
telekomunikačných stredísk atď.
- práce na stavbe garáží (nadzemných alebo podzemných) a krytých parkovísk
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- práce na stavbe hangárov pre lietadlá, signalizačné zariadenia a vozovne
- práce na stavbe telefónnych búdok
- práce na stavbe majákov
- práce na stavbe budov na riadenie letovej prevádzky (veží)
- práce na stavbe prístreškov pre bicykle
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe parkovísk v budovách používaných prevažne na iné účely
- práce na stavbe čerpacích staníc, pozri 41.00.44
- práce na stavbe nádrží, síl a skladov, pozri 41.00.46
- práce na stavbe železníc, pozri 42.12.20
- práce na stavbe letiskových dráh, pozri 42.11.20
- práce na stavbe telekomunikačných sietí a vedení, pozri 42.22.21, 42.22.22
- práce na stavbe uhľovodíkových terminálov, pozri 42.99.21
41.00.46 Práce na stavbe nádrží, síl a skladov
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe nádrží a zásobníkov
- práce na stavbe nádrží na ropu a zemný plyn
- práce na stavbe síl na obilie, cement alebo iné suché látky
- práce na stavbe chladiarenských a špecializovaných skladov
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- práce na stavbe skladovacích plôch
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe poľnohospodárskych síl a skladov využívaných pre
poľnohospodárstvo, pozri 41.00.42
- práce na stavbe vodojemov, pozri 42.21.22
- práce na stavbe uhľovodíkových terminálov, pozri 42.99.21
41.00.47 Práce na stavbe hotelov a podobných budov
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe hotelov, motelov, hostincov, penziónov a podobných ubytovacích
zariadení s alebo bez reštaurácie
- práce na stavbe pre mládežníckych ubytovní, horských chát, detských či rodinných
prázdninových táborov, prázdninových bungalovov, dovolenkových a oddychových
sídiel a ďalších ubytovacích zariadení pre turistov
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- práce na stavbe oddelených reštaurácií a barov

Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe reštaurácií v bytových domoch, pozri 41.00.33
- práce na stavbe pre reštaurácií v nákupných centrách, pozri 41.00.44
- práce na stavbe zábavných a rekreačných parkov, viď 42.99.22
41.00.48 Práce na stavbe budov určených na verejnú zábavu, vzdelávanie,
nemocničnú a inštitucionálnu starostlivosť alebo náboženské účely
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe pre kín, koncertných sál, operných domov, divadiel a pod.
- práce na stavbe spoločenských domov a viacúčelových domov používaných
hlavne pre verejnú zábavu
- práce na stavbe kasín, cirkusov, hudobných sál, tanečných sál a diskoték, pódií
atď.
- práce na stavbe múzeí, galérií, knižníc a multimediálnych centier
- práce na stavbe budov používaných na predškolské, základné a stredné vzdelanie
(napr. materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, gymnáziá,
odborné školy atď., oficiálne vzdelávacie centrá, školy pre odborné vzdelávanie
- práce na stavbe budov používaných pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum;
výskumné laboratóriá; vyššie vzdelávacie zariadenia
- práce na stavbe inštitúcií, ktoré poskytujú lekárske a operačné ošetrenie a
zdravotnú starostlivosť chorým, alebo zraneným osobám
- práce na stavbe sanatórií, lôžkových oddelení v nemocniciach a opatrovateľských
domoch, psychiatrických liečební, centier pre matky a dieťa
- práce na stavbe budov používaných pre halové športy (basketbalové ihriská,
tenisové kurty, bazény, gymnastické haly, zimné štadióny atď.) s miestami pre
divákov (terasy, sedadlá atď.) a miestnosťami pre účastníkov (sprchy a šatne)
- práce na stavbe kostolov, kaplniek, mešít, synagóg atď.
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- práce na stavbe archívov
- práce na stavbe škôl pre hendikepované deti
- práce na stavbe škôl pre ďalšie vzdelávanie
- práce na stavbe meteorologických staníc, observatórií
- práce na stavbe fakultných nemocníc, nemocníc v nápravných zariadeniach,
väzenských alebo vojenských nemocníc
- práce na stavbe budov na termálnu liečbu, talasoterapiu, funkčnú rehabilitáciu,
krvných transfúznych staníc, zberateľských staníc materského mlieka, veterinárnych
staníc atď.
- práce na stavbe budov s kombinovanými ubytovacími službami a opatrovateľských
domov pre starších a pre hendikepovaných
- práce na stavbe cintorínov a súvisiacich budov, pohrebných siení, krematórií
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe ubytovní, ktoré sú oddelené od internátnych škôl, pozri 41.00.34
- práce na stavbe ubytovní pre študentov, pozri 41.00.34
- práce na stavbe ostatných domov a budov sociálnej pomoci pre starých a
hendikepovaných, pozri 41.00.34
- práce na stavbe zábavných a rekreačných parkov, pozri 42.99.22
- práce na stavbe pomníkov, umeleckých alebo dekoratívnych stavieb, pozri 41.00.49
- práce na stavbe otvorených športových ihrísk, tenisových kurtov, bazénov pod.,
pozri 42.99.22

41.00.49 Práce na stavbe ostatných nebytových budov
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe nápravných zariadení, väzníc a záchytných staníc, kasární pre
ozbrojené sily, políciu alebo požiarne služby
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- práce na stavbe pomníkov a monumentov, umeleckých alebo dekoratívnych stavieb
- práce na stavbe konštrukcií ako sú autobusové prístrešky, verejné záchody,
práčovne atď.
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe telefónnych búdok, pozri 41.00.45
- práce na stavbe múzeí, pozri 41.00.48
- práce na stavbe cirkevných budov, pozri 41.00.48
- práce na stavbe nemocníc v nápravných zariadeniach, väzenských alebo
vojenských nemocníc, pozri 41.00.48
- práce na stavbe vojenských inžinierskych objektov, pozri 42.99.29
42 Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb
Táto divízia tiež zahŕňa:
- vypracovanie projektov stavebného inžinierstva
Táto divízia vylučuje:
- vypracovanie stavebných projektov budov, pozri 41.00
42.1 Cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc
42.11 Cesty a diaľnice; práce na stavbe ciest a diaľníc
42.11.1 Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie pre vozidlá a chodcov a
letiskové dráhy
42.11.10 Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie pre vozidlá a chodcov a
letiskové dráhy
Táto subkategória zahŕňa:
- diaľnice (okrem visutých), cesty, ulice a ostatné komunikácie a chodníky
- ochranné zábradlia a nekryté parkoviská, príjazdové cesty, podjazdy a podchody,
nadjazdy a nadchody, cyklistické chodníky
- letiskové dráhy, vrátane príjazdových dráh a súvisiace letiskové stavby iné ako
budovy
Táto subkategória vylučuje:
- visuté diaľnice, pozri 42.13.10
- diaľničné tunely, pozri 42.13.10
42.11.2 Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií pre vozidlá
a chodcov a letiskových dráh

42.11.20 Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií pre
vozidlá a chodcov a letiskových dráh
Táto subkategória zahŕňa:
- výstavbu diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií, chodníkov nekrytých parkovísk
- povrchové práce alebo rekonštrukcie povrchov ciest a parkovísk asfaltovaním,
betónovaním atď.
- výstavbu chodníkov pre peších, protihlukových zábran, kruhových objazdov atď.
- inštaláciu zvodidiel, zábran oddeľujúcich jazdné pruhy, dopravných značiek atď.
- tvorbu, údržbu a dopravné značenie ciest a chodníkov
- údržbu a opravu ciest
- výstavbu letiskových rolovacích dráh, vrátane príjazdových dráh a rámp pre lietadlá
- natieračské práce - vodorovné značenie ciest, parkovísk a podobných plôch
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe visutých diaľnic, tunelov a mostov, pozri 42.13.20
- cestné práce súvisiace s potrubiami a káblami (voda, kanalizácia, plyn, elektrina,
telefóny atď), pozri 42.21, 42.22
- stavebné práce na elektrickom vedení pre železnice, pozri 42.22.21
42.12 Železnice a podzemné železnice; práce na stavbe železníc a podzemných
železníc
42.12.1 Železnice a podzemné železnice
42.12.10 Železnice a podzemné železnice
Táto subkategória zahŕňa:
- železničné zvršky pre rýchliky a osobné vlaky, električky a pre systémy podzemnej
alebo nadzemnej rýchlej mestskej dopravy
- štruktúru železničnej elektrifikácie
Táto subkategória vylučuje:
- tunely pre podzemnú železničnú dopravu, pozri 42.13.10
42.12.2 Práce na stavbe železníc a podzemných železníc
42.12.20 Práce na stavbe železníc a podzemných železníc
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe železníc vrátane podzemných:
* pokládku štrkových podloží a koľajového zvršku
* inštaláciu prepínacích zariadení, výhybiek a prejazdov
* práce na stavbe kontrolných a bezpečnostných systémov pre železničné dráhy
* práce na stavbe systémov koľajnicových lanoviek a kabín lanových dráh
- renováciu a opravu železničných dráh
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe tunelov pre podzemné železnice, pozri 42.13.20
42.13 Mosty a tunely; práce na stavbe mostov a tunelov
42.13.1 Mosty a tunely

42.13.10 Mosty a tunely
Táto subkategória zahŕňa:
- mosty a viadukty zo železa, betónu alebo iných materiálov, pre všetky typy
pozemnej dopravy a chodcov
- visuté diaľnice pre motorové vozidlá
- tunely
Táto subkategória tiež zahŕňa:
- tunelové stavby, ktoré súvisia s podzemnou železničnou dopravou
Táto subkategória vylučuje:
- podjazdy a podchody, pozri 42.11.10
- banské stavby, pozri 42.99.11
42.13.2 Práce na stavbe mostov a tunelov
42.13.20 Práce na stavbe mostov a tunelov
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe diaľnic, ciest, železníc a letiskových dráh, pozri 42.11, 42.12
- práce na vodných dielach, pozri 42.91
- montáž prvkov zo stavbenej ocele, pozri 43.99.50
- hĺbenie šácht, pozri 43.99.90
42.2 Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí
42.21 Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí pre kvapaliny
42.21.1 Inžinierske siete pre kvapaliny
42.21.11 Diaľkové potrubné vedenia pre kvapaliny
Táto subkategória zahŕňa:
- diaľkové pozemné a podmorské potrubné vedenia na prepravu ropných produktov a
plynu
- diaľkové pozemné a podmorské potrubné vedenia na prepravu vody a iných
produktov
Táto subkategória vylučuje:
- systémy mestských plynových alebo vodných potrubí, pozri 42.21.12
42.21.12 Miestne potrubné vedenia pre kvapaliny
Táto subkategória zahŕňa:
- miestne vodovodné potrubné vedenia, kanalizácie a potrubia pre iné kvapaliny
42.21.13
Zavlažovacie systémy (kanály); vodovodné potrubia; čističky
odpadových vôd, zariadenia na likvidáciu odpadových vôd a čerpacie stanice
42.21.2 Práce na stavbe inžinierskych sietí pre kvapaliny
Táto kategória vylučuje:
- výkopové práce, pozri 43.12.12

42.21.21 Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe diaľkových potrubných vedení nadzemných, podzemných alebo
podmorských pre:
* ropu a plyn
* vodu, kanalizáciu alebo dažďovú vodu
* ostatné kvapaliny
42.21.22 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vrátane doplnkových
prác
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe miestnych potrubných vedení vrátane pomocných prác pre:
* vodu alebo kanalizáciu
* horúcu vodu
* plyn a paru
* ostatné kvapaliny
42.21.23 Práce na stavbe zavlažovacích systémov (kanálov), vodovodných
potrubí, čističiek odpadových vôd, zariadení na likvidáciu odpadových vôd a
čerpacích staníc
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe potrubných vedení a vodných kanálov a stôk, pozri 42.21.21
(diaľkové vedenia) a 42.21.22 (miestne vedenia)
42.21.24 Vŕtanie vodných studní a inštalovanie septikov
Táto subkategória zahŕňa:
- špeciálne stavebné práce vŕtania alebo kopania vodných studní
- inštalovanie čerpadiel a potrubí pre vodné studne
- inštalovanie septikov
42.22 Výstavba a práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí
42.22.1 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
42.22.11 Diaľkové elektrické vedenia a komunikačné linky
Táto subkategória zahŕňa:
- diaľkové vedenia vysokého napätia (káble)
- diaľkové pozemné alebo podmorské telekomunikačné prenosové vedenia
42.22.12 Miestne elektrické vedenia a komunikačné linky
Táto subkategória zahŕňa:
- miestne elektrické vedenia
- komunikačné prenosové linky (káble)
- pomocné konštrukcie ako stĺpy vysokého napätia vrátane antén a transformátorovní
a rozvodní bez miestnych ohraničení
42.22.13 Elektrárne
Táto subkategória zahŕňa:

- ťažké zariadenia a príslušenstvo elektrární vrátane zariadení a príslušenstva pre
jadrové elektrárne
42.22.2 Práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí
42.22.21 Práce na stavbe diaľkových elektrických vedení a komunikačných
liniek
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe a opravy diaľkových elektrických vedení nadzemných vrátane
železničných
- práce na stavbe a opravy diaľkových elektrických vedení podmorských alebo
podzemných
- práce na stavbe a opravy diaľkových nadzemných telekomunikačných vedení
- práce na stavbe a opravy diaľkových podmorských alebo podzemných
telekomunikačných vedení
Táto subkategória vylučuje:
- kladenie miestnych káblov, pozri 42.22.22
- výkopové práce, pozri 43.12.12
42.22.22 Práce na stavbe miestnych elektrických vedení a komunikačných
liniek
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe a opravy miestnych elektrických vedení nadzemných a
podzemných vrátane pomocných prác na transformačných staniciach a rozvodniach
bez miestnych ohraničení
- práce na stavbe a opravy miestnych prenosových telekomunikačných vedení
nadzemných a podzemných vrátane pomocných prác ako sú práce na stĺpoch
vysokého napätia
- stavebné práce na anténach a transformačných staniciach a rozvodniach bez
miestnych ohraničení
Táto subkategória vylučuje:
- práce na stavbe diaľkových elektrických vedení a komunikačných liniek, pozri
42.22.21
- výkopové práce, pozri 43.12.12
- inštaláciu káblov televízneho vedenia do budov, pozri 43.21.10
42.22.23 Práce na stavbe elektrární
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe všetkých druhov elektrární
42.9 Ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných
projektov inžinierskych stavieb
42.91 Vodné diela a práce na stavbe vodných diel
42.91.1 Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a
podobné hydromechanické konštrukcie

42.91.10 Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a
podobné hydromechanické konštrukcie
Táto subkategória zahŕňa:
- spodné časti prístavov a prístavné kanály, vlnolamy, móla, prístaviská a podobné
stavby a práce na stavbe kanálov pre vodnú dopravu
- priehrady a podobné riečne záchytné stavby, pobrežné hrádze a iné pobrežné
priestory
42.91.2 Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí,
plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií
42.91.20 Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí,
plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na pobrežných a riečnych stavbách, rekreačných prístavoch (súkromných
prístavoch), prístavných hrádzach, mólach, lodeniciach a podobných prístavných
zariadeniach vrátane opráv
- práce na stavbe priehrad a hrádzí vrátane opráv
- práce na stavbe a opravy plavebných komôr, stavidiel, vzdúvadiel, výťahov,
suchých dokov, lešení, hrádzí a iných hydromechanických stavieb
- bagrovanie, odstraňovanie skál a naplavenín a iné vodohospodárske stavebné
práce
- práce vykonávané pod vodou (potápačmi, žabími mužmi a inými technikami) a
rôzne práce vodného staviteľstva
- práce na stavbe a opravy iných vodných diel
Táto subkategória vylučuje:
- kladenie podmorských káblov, pozri 42.22.21
- výstavbu elektrární, pozri 42.22.23
- pilotážne práce, pozri 43.99.30
42.99 Ostatné projekty inžinierskych stavieb i. n. a práce na stavbe ostatných
inžinierskych stavieb i. n.
42.99.1 Ostatné inžinierske stavby
42.99.11 Stavba objektov na ťažbu a výrobu
Táto subkategória zahŕňa:
- ťažobné a súvisiace zariadenia, ako sú nakladacie a vykladacie stanice, ťažobné
šachty a veže, tunely a banské chodby spojené s ťažbou
- zariadenia na výrobu základných chemikálií, zmesí, farmaceutík a iných chemikálií
- chemické a súvisiace výrobné zariadenia ako sú vysoké pece a koksárenské pece
- špecializované výrobné zariadenia i. n. napr. zlievarne železa
Táto subkategória vylučuje:
- priemyselné budovy, ktoré nie sú špecializované na výrobu konkrétnych výrobkov,
pozri 41.00.21
42.99.12 Stavby pre šport a rekreáciu
Táto subkategória zahŕňa:

- športové ihriská pre hry vonku ako sú futbal, baseball, rugby, atletika, motošport,
cyklistika, dostihy
- rekreačné zariadenia napr: golfové ihriská, plážové zariadenia, horské chaty, parky
a rekreačné zariadenia v parku
Táto subkategória vylučuje:
- športové haly a ubytovne pre divákov, pozri 41.00.28
42.99.19 Ostatné inžinierske stavby i. n.
Táto subkategória zahŕňa:
- rozparcelovanú pôdu (parcely) vrátane pripravených
komunikácií alebo podobne pripravenú zúrodnenú pôdu
- ostatné inžinierske stavby i. n.

prístupových

ciest,

42.99.2 Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb
42.99.21 Práce na stavbe objektov na ťažbu a výrobu
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe a opravy objektov na ťažbu napr. nakladacie a vykladacie stanice,
ťažobné šachty, zlievarne želeža, vysoké pece a koksárenské pece
- práce na stavbe a opravy chemických a súvisiacich zariadení
- práce na stavbe a opravy ostatných výrobných zariadení
Táto subkategória vylučuje:
- výstavbu priemyselných budov, pozri 41.00.41
- výstavbu skladov, pozri 41.00.46
42.99.22 Práce na stavbe štadiónov a športových ihrísk
Táto subkategória zahŕňa:
- stavebné práce pri výstavbe športových plôch štadiónov a iných športových plôch
pre športy vonku ako sú futbal, baseball, rugby, atletika, motošport, cyklistika, dostihy
- výstavbu rekreačných zariadení napr. golfové ihriská, plážové zariadenia, horské
chaty, parky a rekreačné zariadenia v parku
Táto subkategória vylučuje:
- prípravu staveniska a prípravné zemné práce, pozri 43.12.1
42.99.29 Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.
Táto subkategória zahŕňa:
- parcelovanie a zúrodňovanie pôdy (parciel) vrátane prípravy prístupových ciest,
komunikácií a/alebo podobné prípravné zúrodňovanie pôdy
- práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb, i. n.
43 Špecializované stavebné práce
43.1 Demolačné práce a príprava staveniska
43.11 Demolačné práce
43.11.1 Demolačné práce

43.11.10 Demolačné práce
Táto subkategória zahŕňa:
- rozbíjanie a demoláciu budov a iných štruktúr
- rozbíjanie a demoláciu ciest a diaľníc
43.12 Príprava staveniska
43.12.1 Príprava staveniska
43.12.11 Príprava pôdy a pozemku; asanačné práce
Táto subkategória zahŕňa:
- prípravu poľnohospodárskej pôdy
- prípravu staveniska pre ďalšie stavebné práce vrátane odpaľovania a
odstraňovania skál
- prípravné práce na ťažbu: odstaňovanie skrývky a iná kultivácia a príprava
nerastného bohatstva a nálezísk vrátane razenia chodieb, okrem ťažby ropy a plynu
- vyčistenie terénu, vyčistenie od vegetácie
- stabilizáciu podložia
- vodorovné vŕtanie chodieb pre káble a trativodky
- kopanie rýh pre odvodnenie staveniska
Táto subkategória vylučuje:
- vŕtacie práce súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, pozri 09.10.11
- vŕtanie vodných studní, pozri 42.21.24
43.12.12 Výkopové a zemné práce
Táto subkategória zahŕňa:
- výkopové práce pre inžinierske siete, mestskú kanalizáciu, rôzne práce na cestách
atď.
- kopanie tradičných výkopov pre rôzne objekty
- odstraňovanie kontaminovanej povrchovej vrstvy pôdy
- rekultiváciu pôdy
- veľkoobjemové zemné práce, výkopy, spádovanie, presuny pôdy pri vyvážkach
alebo navážkach pred výstavbou pozemných komunikácií (ciest, diaľnic, železníc
atď.)
- ostatné výkopové a zemné práce i. n.
43.13 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.13.1 Prieskumné vrty a vrtné práce
43.13.10 Prieskumné vrty a vrtné práce
Táto subkategória zahŕňa:
- prieskumné vrty a vrtné práce, odber vzorky z vrtného jadra pre stavebné,
geofyzikálne, geologické alebo podobné účely
Táto subkategória vylučuje:
- vŕtacie práce súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, pozri 09.10.11
- prieskumné vrty a pomocné vrtné služby počas ťažby, pozri 09.90.1

- vŕtanie vodných studní, pozri 42.21.24
43.2 Elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce
43.21 Elektroinštalačné práce
43.21.1 Elektroinštalačné práce
43.21.10 Elektroinštalačné práce
Táto subkategória zahŕňa:
- špeciálne inštalácie základných elektrických vedení a zariadení v budovách a iných
objektoch
- inštalácie elektrických spotrebičov
- elektroinštalačné práce na záložných zdrojoch elektrickej energie
- inštalačné práce požiarnych hlásičov a alarm systémov na stavbách
- inštalačné práce všetkých typov domácich antén vrátane satelitných antén
- inštaláciu vedení káblovej televízie v budovách
- elektrickú inštaláciu telekomunikačných vedení
- elektrickú inštaláciu iných elektrických zariadení, vrátane elektrických solárnych
kolektorov a podlahového kúrenia v budovách
- inštaláciu elektromerov
- inštaláciu osvetľovacích a signalizačných systémov pre cesty, letiská a prístavy
Táto subkategória vylučuje:
- inštaláciu elektromotorov, generátorov a transformátorov v elektrárňach, pozri
33.20.50
- inštalačné práce kontrolných a bezpečnostných systémov pre železnice, pozri
42.12.20
- inštaláciu vykurovacích zariadení, pozri 43.22.12
- inštaláciu zavlažovacích systémov, pozri 43.22.11
- ohňovzdorné izolácie, pozri 43.29.11
43.22 Inštalatérske práce, inštalácie výhrevných a klimatizačných zariadení
43.22.1 Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie, výhrevných, ventilačných a
klimatizačných zariadení
43.22.11 Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie
Táto subkategória zahŕňa:
- inštalovanie primárneho systému rozvodu studenej a teplej vody vrátane inštalácie
zavlažovačov
- inštaláciu pevnej sanitárnej keramiky
- pridružené inštalačné práce
- inštaláciu tlakových protipožiarnych rozvodov (vrátane požiarnych hydrantov)
- kladenie drenážnych trubiek
Táto subkategória vylučuje:
- inštaláciu vykurovacích zariadení vrátane pridruženého potrubia, pozri 43.22.12
43.22.12 Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení

Táto subkategória zahŕňa:
- inštaláciu výhrevných zariadení (elektrických, plynových, naftových, neelektrických
kolektorov solárnej energie). Zahrnuté sú aj potrubia, vedenia a súvisiace plechárske
práce vykonané ako neoddeliteľná súčasť týchto prác.
- inštaláciu a údržbu centrálneho vykurovacieho systému
- spájanie systému diaľkového vykurovania
- úpravu a údržbu kotlov a horákov domáceho vykurovania
- inštalovanie ventilácie, chladenia alebo vzduchotechniky pre obytné domy,
počítačové centrá, kancelárie a obchody. Zahrnuté sú aj potrubia, vedenia a
súvisiace plechárske práce vykonané ako neoddeliteľná súčasť týchto prác.
Táto subkategória vylučuje:
- údržbu a opravu priemyselných kotlov, pozri 33.11.1
- inštaláciu, opravu a údržbu priemyselnej vzduchotechniky a chladiacich zariadení,
pozri 33.12.18, 33.20.29
- elektrickú inštaláciu kolektorov na solárnu energiu a podlahového vykurovania,
pozri 43.21.10
- čistenie komínov, pozri 81.22.13
43.22.2 Inštalácie rozvodov plynu
43.22.20 Inštalácie rozvodov plynu
Táto subkategória zahŕňa:
- inštalovanie rozvodov rôznych plynných látok (napr. kyslíka v nemocniciach) a
zapájanie plynových spotrebičov
Táto subkategória vylučuje:
- inštaláciu vykurovania, pozri 43.22.12
- inštaláciu ventilácie a klimatizácie, pozri 43.22.12
43.29 Ostatné stavebno-inštalačné práce
43.29.1 Ostatné stavebno-inštalačné práce
43.29.11 Izolačné práce
Táto subkategória zahŕňa:
- tepelnoizolačné práce na vonkajších stenách
- tepelnoizolačné práce na potrubia na teplú a studenú vodu, kotle a potrubia
- zvukové izolácie
- ohňovzdorné izolácie
Táto subkategória vylučuje:
- akustické práce, pozri 43.39.19
- hydroizolačné práce, pozri 43.99.10
43.29.12 Montáž oplotenia a zábradlí
Táto subkategória zahŕňa:
- inštaláciu oplotení, zábradlí a podobných ohrád. Oplotenia môžu byť z rozličného
materiálu (drôt, drevo, oceľ, laminát) a môžu byť osadené na rôznych miestach
(kurty, ihriská, obytné objekty alebo priemyselné objekty).

- špeciálnu inštaláciu (kovovú) požiarneho schodiska
43.29.19 Ostatné inštalačné práce i. n..
Táto subkategória zahŕňa:
- odborné inštalácie výťahov, eskalátorov, pohyblivých chodníkov vrátane opravy a
údržby
- inštalácie automatických a otáčavých dverí
- inštalácie okenných roliet a plátených striech
- inštalácie označení (svetelných alebo nesvetelných)
- inštalácie hromozvodov, bleskozvodov
- inštalačné práce, ktoré nie sú inde klasifikované vrátane inštalácií, ktoré nie sú
súčasťou základnej konštrukcie budov
- ostatné inštalačné práce i. n.
43.3 Kompletizačné a dokončovacie práce
43.31 Omietacie práce
43.31.1 Omietacie práce
43.31.10 Omietacie práce
Táto subkategória zahŕňa:
- nanášanie sadrových omietok interiérových alebo exteriérových, štukovanie alebo
latovanie
- práce so suchým murivom vrátane montáže obkladových panelov, zvyčajne zo
sadry
Táto subkategória vylučuje:
- zvukové izolácie, pozri 43.29.11
43.32 Stolárske inštalačné práce
43.32.1 Stolárske inštalačné práce
43.32.10 Stolárske inštalačné práce
Táto subkategória zahŕňa:
- inštaláciu dverných zárubní a okenných rámov a dverí (okrem automatických a
otáčacích), okien, okeníc, roštových okeníc, garážových dverí atď. z rôznych
materiálov
- pancierovanie vonkajších dverí a inštalovanie pancierovaných dverí
- inštaláciu protipožiarnych dverí
- inštaláciu interiérových schodísk, zhotovovanie vstavaných skríň, inštaláciu
kuchynských liniek
- obíjanie doskami, obloženie atď.
- inštaláciu posuvných priečok a podhľadov na kovových konštrukciách
- inštaláciu veránd a skleníkov pre súkromné domy
Táto subkategória vylučuje:
- inštaláciu oplotení a zábradlí, pozri 43.29.12
- inštaláciu automatických a otáčacích dverí, pozri 43.29.19

- práce umeleckého kováčstva, pozri 43.39.11
- montáž samostatne stojaceho nábytku, pozri 95.24.10
43.33 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.33.1 Obkladanie stien a pokládka dlažieb
43.33.10 Obkladanie stien a pokládka dlažieb
Táto subkategória zahŕňa:
- vonkajšie alebo vnútorné obkladanie alebo kladenie dlaždíc a obkladačiek
keramických, betónových alebo z tesaného kameňa budov a iných objektov
- dekoratívne obloženie stien exteriérov budov keramikou, kameňom, tehlami atď.
43.33.2 Kladenie ostatných dlážkových krytín, pokrývanie a tapetovanie stien
43.33.21 Práce s terazzovými dlaždicami, mramorom, žulou a bridlicou
Táto subkategória zahŕňa:
- obkladanie terazzom, mramorom, žulou alebo bridlicou
Táto subkategória vylučuje:
- kladenie dlaždíc, pozri 43.33.10
43.33.29 Kladenie ostatných dlážkových krytín, obkladanie a tapetovanie stien
i. n.
Táto subkategória zahŕňa:
- kladenie kobercov, linolea a iných pružných podlahových krytín. Patria sem aj
dokončovacie práce.
- kladenie drevených podláh a podlahových krytín, vrátane parkiet a iných drevených
podláh. Dokončovacie práce sú brúsenie, voskovanie, zaliepanie a pod.
- obkladanie stien tapetami a inými pružnými krytinami
- odstraňovanie tapiet
Táto subkategória vylučuje:
- kladenie kameninových, betónových a keramických dlaždíc, pozri 43.33.10
- betónovanie podláh (okrem betónových dlaždíc), pozri 43.99.40
43.34 Maliarske, natieračské a sklenárske práce
43.34.1 Maliarske a natieračské práce
43.34.10 Maliarske a natieračské práce
Táto subkategória zahŕňa:
- maľovanie (hlavne dekoratívne) interiérov budov a podobné práce (natieranie
farbou, lakom atď.)
- maľovanie exteriérov budov (hlavne pre ochranu)
- maľovanie zábradlí, mreží, dverí a okenných rámov budov atď.
- maľovanie ostatných inžinierskych stavieb
- odstraňovanie náterov
Táto subkategória vylučuje:

- maľovanie značení povrchov ciest, parkovacích miest a podobných povrchov, pozri
42.11.20
- hydroizolačné práce, pozri 43.99.10
43.34.2 Sklenárske práce
43.34.20 Sklenárske práce
Táto subkategória zahŕňa:
- inštalovanie skleneného obkladu, zrkadlových stien a iných prvkov zo skla
- kompletizačné práce ako napríklad zasklievanie
Táto subkategória vylučuje:
- inštaláciu prefabrikovaných okenných dielov, pozri 43.32.10
43.39 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.39.1 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
43.39.11 Montáž ozdobných prvkov
Táto subkategória zahŕňa:
- inštalovanie štandardne alebo na zákazku vyrobených plechových prvkov
- dekoratívne práce so železným alebo oceľovým materiálom a ornamentálne alebo
architektonické práce s kovom
- inštaláciu mrežových krytov na radiátory
Táto subkategória vylučuje:
- inštaláciu plechovej krytiny, pozri 43.91.19
43.39.19 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce i. n.
Táto subkategória zahŕňa:
- akustické práce zahŕňajúce inštalovanie akustických panelov, obkladov a iných
materiálov na interiérové steny a stropy
- čistenie nových budov po dokončení stavby
- kompletizačné a dokončovacie práce i. n.
Táto trieda vylučuje:
- zvukové izolácie, pozri 43.29.11
43.9 Ostatné špecializované stavebné práce
43.91 Pokrývačské práce
43.91.1 Pokrývačské práce
43.91.11 Práce na strešných konštrukciách
Táto subkategória zahŕňa:
- stavebné práce, ktoré zahŕňajú inštaláciu strešných konštrukcií
43.91.19 Ostatné pokrývačské práce
Táto subkategória zahŕňa:

- stavebné práce, ktoré zahŕňajú montáž akýchkoľvek druhov strešných krytín
- inštaláciu odkvapových žľabov a odkvapových rúr, strešných krytín a kovových
striech
Táto subkategória vylučuje:
- natieranie striech, pozri 43.34.10
43.99 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
43.99.1 Izolačné práce proti vode
43.99.10 Izolačné práce proti vode
Táto subkategória zahŕňa:
- hydroizolačné práce na rovných strechách a terasách
- hydroizolačné práce na vonkajších konštrukciách
konštrukciách
- izolácia proti vlhkosti

a

iných

podzemných

Táto subkategória vylučuje:
- izolačné práce, pozri 43.29.11
43.99.2 Lešenárske práce
43.99.20 Lešenárske práce
Táto subkategória zahŕňa:
- lešenárske práce, montáž a demontáž lešení a plošín, okrem prenájmu lešenia a
plošín
Táto subkategória vylučuje:
- prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 77.32.10
43.99.3 Pilotážne práce; základové práce
43.99.30 Pilotážne práce; základové práce
Táto subkategória vylučuje:
- výkopové práce, pozri 43.12.12
- betonárske práce, pozri 43.99.40
43.99.4 Betonárske práce
43.99.40 Betonárske práce
Táto subkategória zahŕňa:
- liatie betónu do foriem a iné betonárske práce (hlavné základy, spodná základová
vrstva, základové dosky, stĺpy, nosníky, vzpery, podlahy atď.)
- práce vrátane konštrukcií foriem a výztuh
- spevňovanie základov
- betónovanie armovaných skeletov, ktoré vzhľadom na rozmery alebo použitú
techniku vyžaduje zvláštne postupy alebo zariadenia
- betónovanie kupolí a tenkých betónových vrstiev

- špeciálne stavebné práce, ktoré zahŕňajú ohýbanie a zváranie ocele používané pre
spevnenie betónu v stavebných projektoch
Táto trieda vylučuje:
- prefabrikované stavebné prvky z betónu, pozri 23.61.12
- výrobu hotovej betónovej zmesi na priame použitie, pozri 23.63.10
- betonárske práce súvisiace s dláždením ulíc, diaľnic a verejných priestranstiev,
pozri 42.11.20
- výstavbu mostov a visutých diaľníc, pozri 42.13.20
- výstavbu tunelov, pozri 42.13.20
43.99.5 Práce na montáži oceľových konštrukcií
43.99.50 Práce na montáži oceľových konštrukcií
Táto subkategória zahŕňa:
- špeciálne stavebné práce na oceľových konštrukciách
- montáž prefabrikovaných oceľových komponentov pre budovy a iné objekty ako sú
mosty, mostové žeriavy alebo elektrické stožiare
- montáž výplňových stien
- pridružené zváračské práce
43.99.6 Murovanie a murárske práce
43.99.60 Murovanie a murárske práce
Táto subkategória zahŕňa:
- murovanie z tehál, kameňa, tvaroviek a ostatné murárske práce
Táto subkategória vylučuje:
- obkladanie stien a kladenie podláh, pozri 43.33
- betonárske práce, pozri 43.99.40
43.99.7 Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií
43.99.70 Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií
Táto subkategória zahŕňa:
- inštaláciu, montáž a stavbu prefabrikovaných konštrukcií a budov
- inštaláciu všetkých typov pouličného príslušenstva (napr. prístrešky pre autobusové
zastávky, lavičky)
Táto subkategória vylučuje:
- výstavbu a montáž budov, pozri 41.00.30, 41.00.40
- montáž prefabrikovaných oceľových komponentov, pozri 43.99.50
43.99.9 Špecializované stavebné práce i. n.
43.99.90 Špecializované stavebné práce i. n.
Táto subkategória zahŕňa:
- práce na stavbe továrenských komínov
- práce na žiaruvzdorných výmurovkách pecí atď.
- práce na stavbe nekrytých plaveckých bazénov

- práce na stavbe dekoračných krbov
- čistenie vonkajších fasád budov parou, pieskom a podobné špeciálne stavebné
práce
- prenájom žeriavov a iných stavebných zariadení, ktoré nemôžu byť pridelené k
určitému typu stavebnej práce, s obsluhou
- ostatné špecializované stavebné práce i. n.
Táto subkategória vylučuje:
- prenájom stavebných zariadení s obsluhou pre špeciálne typy stavebných prác,
pozri špeciálne stavebné práce v sekcii F

