
NÁVRHY PRIESTOROV, VIZUALIZÁCIE
A PROJEKČNÉ SLUŽBY 

CENNÍK
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Od myšlienky po realizáciu

MYŠLIENKA 
požiadavka na vybudovanie urnového hája, urnovej steny
- telefonát, e-mail 
- konzultácia s našim obchodným zástupcom
- návšteva showroom-u v Nových Zámkoch
- návšteva urnového hája Dominum na cintoríne v Nových Zámkoch
- inšpirácia už navrhnutými priestormi – vizualizáciami na www.modual.eu
- návšteva miesta, kde je produkt MODU-AL zrealizovaný

VÝBER A ZAMERANIE PRIESTORU
- zameranie a odfotografovanie priestoru, ktorý bude zvizualizovaný 
 si môže zákazník urobiť sám
- zameranie priestoru môže zrelizovať projektant MODU-ARCH

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU
… potrebné kroky pripravíme za Vás …

NÁVRH A VIZUALIZÁCIA PRIESTORU
- projektant vytvorí návrh a vizualizáciu priestoru

ZÁKAZNÍK

MODU-ARCH

ZÁKAZNÍK

VYPRACOVANIE PODKLADOV PRE VÝBEROVÉ KONANIE 

VYPRACOVANIE PODKLADOV PRE POVOLENIE NA STAVBU 
- projektová dokumentácia

VYBUDOVANIE ZÁKLADOV
- spravidla si túto fázu zabezpečuje zákazník na základe technických 
 požiadaviek dodávateľa

OBJEDNÁVKA, VÝROBA A REALIZÁCIA

POŽIADAVKA NÁVRHU PRIESTORU
- po konzultácii s obchodným zástupcom je zákazník buď rozhodnutý, 
 o aký produkt má záujem (v tom prípade sa môže pristúpiť k objednávke)
- po konzultácii s obchodným zástupcom má zákazník záujem o vytvorenie 
 návrhu priestoru (pre lepšiu predstavu, pre odkomunikovanie myšlienky so 
 zastupiteľstvom alebo občanmi)
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priestor do 100 m²
bez zamerania projektantom
bez návrhu terénnych úprav
s vybratými produktami

obsah objednávky

obsah objednávky

obsah objednávky

cena návrhu

cena návrhu

cena návrhu

priestor do 100 m²
so zameraním a konzultáciou projektantom 
s návrhom terénnych úprav
s vybratými produktami

priestor do 100 m²
so zameraním a konzultáciou projektantom
s návrhom terénnych úprav
bez vybratých produktov
ďalšia alternatíva

280 € bez DPH

Projekt priestoru do 100 m²

od 550 € bez DPH

od 750 € bez DPH

PRED

PRED

PRED

PO

PO

PO

alt 1

alt 2
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obsah objednávky

obsah objednávky

cena návrhu

cena návrhu

Projekt priestorou nad 100 m²

Výkresová dokumentácia priestoru

priestor s rozlohou 1000 m²
so zameraním a konzultáciou projektantom
s návrhom terénnych úprav
bez vybratých produktov

priestor s rozlohou 310 m²
so zameraním a konzultáciou projektantom
s návrhom terénnych úprav
s vybratými produktami
ďalšia alternatíva

od 1280 € bez DPH

od 797 € bez DPH
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pôdorysné zakreslenie so základnými rozmermi
podklady pre stavebný úrad
digitálny súbor DWG

! nutné zameranie projektantom !

150 € bez DPH

PRED

PRED

PO

PO

alt 1

alt 2
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priestor nad 100 m²
so zameraním (vycestovanie 120 km) 
s návrhom terénnych úprav
s vybratými produktami

priestor nad 100 m²
so zameraním 
s návrhom terénnych úprav
bez vybratých produktov

720 € bez DPH

695 € bez DPH

1. PRIESTOR

2. PRIESTOR

Viac priestorov v rámci jedného cintorína alebo obce = VIAC NÁVRHOV, ALE JEDNO VYCESTOVANIE

250 € + 220 x 0,50 €
150 € + 120 x 0,50 € 

150 €
0 €

250 € + 90 x 0,50 €
150 € 
150 €
100 €

PRIESTOR 1

PRIESTOR 2

320 m2

190 m2

Príklady výpočtu ceny návrhu

1. príklad

2. príklad

priestor do 100 m² 250 € 
bez zamerania projektantom 30 € 
bez návrhu terénnych úprav 0 € 
s vybratými produktami 0 €

280 € bez DPH

PRED PO
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* terénne úpravy obsahujú vytvorenie chodníkov a ciest. Každý m² nad 100 m² je účtovaný sumou 0,2 € / m²
** ak má zákazník vybraté produkty, ktoré chce použiť v návrhu, je dovolená jedna zmena návrhu. Každá ďalšia 
 zmena je spoplatnená, ako nová alternatíva
*** ak zákazník ponechá návrh na projektanta, je úprava návrhu spoplatnená ako ďalšia alternatíva sumou 100 €

250 €

250 € + 0,50 €/každý ďalší m²

150 € + 0,50 €/km

30 €

150 €

100 €

100 €

6 € /m²

500 € + 1,00 €/každý ďalší m²
800 € + 1,00 €/každý ďalší m²

160 €

100 €

35 €/hod

30 €/kus

Cenník služieb

návrh a zvizualizovanie priestoru do 100 m²

návrh a zvizualizovanie priestoru nad 100 m²

zameranie priestoru
+ konzultácia projektantom MODU-ARCH

spracovanie dát od zákazníka
(zameranie priestoru a fotografie robí zákazník)

návrh terénnych úprav priestoru do 100 m²*

ďalšia alternatíva návrhu**

návrh priestoru bez vybratých produktov zákazníkom***

návrh krajinno-architektonických úprav (zelene)
– počíta sa iba plocha upravená zeleňou podľa návrhu
(sortiment použitých druhov + vytyčovací/osadzovací 
výkres, ak je potrebný)

technická dokumentácia
(situácia, súčasný stav, demolácie, návrh, vytyčovací 
výkres, rezy, elektrifikácia, technická správa)
– rovina do 100 m²
– terén do 100 m²

výkaz výmer
(výkopy, násypy, základy, komunikácie – m², m³) 

rozpočet
(nadväzuje na výkaz, obsahuje cenovú zložku 
vyhotovenia stavebného objektu bez modulov)

konzultácia 

tlačená forma dokumentu s návrhom priestoru
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Poznámky
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