
Zmluva  č.1089/2015 
 

na  poskytnutie komunálnych  služieb 
 
medzi  : 
 
 

 

Poskytovateľ: Radovan Šulák - MOWERS-TEAM 
 
 č.661, 92551 Šintava 
 
 
v zastúpení: Radovan Šulák 
 
IČO: 36920398 
 
DIČ DPH: SK1026887741 
 
Bankové spojenie: ČSOB 
 
číslo účtu: 4014997524/7500 
   
IBAN SK40 7500 0000 0040 1499 7524 
 
Zapísaná v obchodnom registri: GA číslo 202-10292 
 
Tel. kontakt: 0907198480 
 
E-mail:              info@mowers-team.sk 
 
a 
 
Objednávateľ: Mesto Sereď 
 

Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď 
 
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
 
Adresa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
 
IČO: 00306169 
 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 
Číslo účtu: 0203505156/0900 
 
IBAN SK74 0900 0000 0002 0350 5156 
 
Tel. Kontakt: 031-789 2392, fax 031-789 2447 
 
E-mail: mu@sered.sk 



Článok I 

PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa služby zabezpečiť pre objednávateľa 

vykonávanie komunálnych služieb v meste Sereď.  

Predmet zmluvy zahŕňa podrobnejšie: 

A. Zber a odvoz odpadu  

 1. Zvoz nádob na komunálny odpad 

 2. Zber a odvoz triedených odpadov 

3.Vývoz veľkoobjemových kontajnerov 

4. Zber a odvoz objemných odpadov 

A. Údržbu verejnej zelene 

1. Kosenie, hrabanie, odvoz trávy 
 

2. Ošetrovanie záhonov a kontajnerovej zelene, okopávanie, 
odburiňovanie záhonov 

3. Zalievanie záhonov, kríkov a stromov 

4. Výrub stromov 

5. Rez stromov, kríkov, ruží a živých plotov 

6. Výsadba náhradnej zelene 

     7. Zemné práce  

8. Chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín 

C. Zimnú údržbu 

 

Predmetom zmluvy je i zabezpečenie prenájmu a umiestnenia 236  ks 1100 litrových 

plastových nádob do mesta Sereď na zmesový komunálny odpad, podľa pokynov 

objednávateľa počas trvania zmluvy.  

V prípade potreby doplnenia ďalších nádob počas obdobia trvania zmluvy bude tento počet 

nádob upravený po vzájomnej dohode objednávateľa s poskytovateľom služieb. 

 

Článok II 

 DOBA PLNENIA ZMLUVY 

Poskytovateľ bude vykonávať predmet zmluvy počas obdobia 2 rokov, od 1.1.2016 do 

31.12.2017.  



Článok III 

CENA 

Cena za plnenie predmetu bola vypracovaná a dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 

o cenách v platnom znení.  

Jej výška za služby podľa predmetu zmluvy činí: 

 Cena bez DPH DPH Cena vrátane DPH 

Cena služieb za rok 
354 720,72 €   70 944,14 € 425 664,86 € 

Celková cena počas 

trvania zmluvy 709 441,43 € 141 888,29 € 851 329,72 € 

 

Celková cena (slovom) : osemstopäťdesiatjedentisíc tristodvadsaťdeväť € 72 centov 

Jej členenie na jeden rok podľa jednotlivých úkonov, ich počtov a jednotkových cien sa 

nachádza v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Zmeny jednotkových cien sa uskutočňujú iba 

písomnou dohodou oboch strán a sú možné len v prípade, že nastane zmena legislatívy v 

ustanoveniach zákona o DPH (zmena sadzby DPH). 

 

Článok IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

Úhrada za vykonané služby bude realizovaná formou faktúr. Vo faktúre bude poskytovateľ 

účtovať aj prislúchajúcu DPH v súlade so znením zákona o DPH platným ku dňu fakturácie 

služieb. Financovanie poskytovaných služieb je zabezpečené každoročne z rozpočtu mesta 

Sereď počas celého obdobia plnenia zmluvy. 

Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis vykonaných prác, potvrdené vážne lístky zo 

skládky KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady., záznam o prevádzke vozidla 

nákladnej dopravy tzv. stazka, denné hlásenie o využití stroja, a pod. 

Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. Platba za vykonané 

služby sa bude realizovať bez preddavkov na základe predložených faktúr.  

Vývoz komunálnych  odpadov od fyzických a právnických osôb, definovaných v prílohe č.1  

pod písm. A 1, bude poskytovateľ pravidelne fakturovať 1 x za mesiac, vždy do 5 dní od 

ukončenia zvozu odpadov a odsúhlasení počtu vyvezených nádob objednávateľom.  (t.j. 

najneskôr do 5. dňa nasledovného mesiaca).  

Všetky ostatné vykonávané služby definované v prílohe č.1 tejto zmluvy, odsúhlasené 

objednávateľom, bude poskytovateľ fakturovať mesačne v dvoch termínoch, a to samostatne 

služby zrealizované v prvej časti mesiaca (služby vykonané do 15. dňa v mesiaci, vrátane 

tohto dňa) a osobitne služby zrealizované v druhej časti mesiaca (služby vykonané od 16. 

dňa v mesiaci, vrátane tohto dňa). Faktúry budú vystavené vždy do 5 dní od ukončenia 



služieb v príslušnej časti mesiaca (t.j. najneskôr do 20. dňa mesiaca a do 5. dňa 

nasledovného mesiaca).  

Zber a zvoz triedených odpadov bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi samostatne. 

Zber a zvoz ostatných odpadov bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi samostatne. 

Údržbu zelene bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi samostatne. 

Zimnú údržbu bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi samostatne. 

Článok V 

POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNÁVATEĽA 

Objednávateľ určí miesta, do ktorých budú umiestnené 1100 litrové kontajnery na zmesový 

komunálny odpad pred začiatkom realizácie služieb zvozu týchto nádob. 

Objednávateľ určí oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných služieb. 

Oprávnené osoby majú právomoc priebežne kontrolovať predmetné činnosti a fyzicky po 

ukončení služieb na tvare miesta preberať vykonané služby. Objednávateľ si vyhradzuje 

právo zmeniť resp. doplniť oprávnené osoby počas obdobia trvania zmluvy. 

Objednávateľ je povinný priebežne písomne zadávať služby poskytovateľovi do denníka 

služieb pre každú zo služieb osobitne (3 denníky – 1. denník pre služby v odpadovom 

hospodárstve, 2. denník pre údržbu verejnej zelene, 3. denník pre zimnú údržbu).  

Objednávateľ je povinný kontrolovať zrealizované služby fyzicky na tvare miesta.   

Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa o prípadných zmenách dotýkajúcich sa 

predmetu zmluvy. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo presunúť plánované finančné prostriedky medzi 

jednotlivými službami za predpokladu zachovania celkového finančného objemu uvedeného 

v článku 3 tejto zmluvy (celková ročná cena služieb).  

Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy v prípade omeškania  

so zaplatením faktúry za každý deň omeškania 

Článok VI 

POVINNOSTI  POSKYTOVATEĽA 

Poskytovateľ je povinný zabezpečovať všetky služby uvedené v predmete zmluvy včas 

a s náležitým odborným prevedením na základe dohodnutého zberového kalendára, plánu 

zimnej údržby a zadefinovaného  rozsahu  služieb objednávateľom vo verejnej súťaži 

„Komunálne služby v meste Sereď“. 

Ďalej je povinný: 

1. Odstrániť drobný odpad, ktorý sa nachádza pri smetných nádobách. Pri 

vyprázdňovaní 1100 l zberných nádob na sídliskách zabezpečiť vždy čistotu 

v najbližšom okolí nádob. Uvedená činnosť bude vykonávaná v rámci dohodnutej 

jednotkovej ceny za vývoz 1100 litrovej nádoby. Po odchode zo stanoviska zo 

smetným vozom bude priame okolie zberných kontajnerov vyčistené od všetkých 

drobných odpadov. Rovnako je to záväzné i pri 110 litrových nádobách. 



2. Zber objemných odpadov okolo 1100 litrových nádob (gaučové súpravy, starý 

nábytok) bude odvážať vždy po dohode s objednávateľom. 

3. Vykonať dôkladnú dezinfekciu 1100 l smetných nádob pri bytových  domoch 

minimálne dva krát za rok. 

4. Poškodené 1100 l smetné nádoby opraviť, znehodnotené a zdeformované vymeniť 

pri najbližšom odvoze. 

5. Dodržať cyklus stanoveného vývozu v súlade so zberovým kalendárom a v súlade 

s VZN mesta Sereď o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, 

aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných  nádob.  

6. Mesačne predkladať objednávateľovi pred fakturáciou na odsúhlasenie počet 

všetkých vyvezených zberných nádob s prehľadným popisom vyvezených nádob 

v členení na právnické a fyzické osoby. 

7. Zabezpečiť, aby nedochádzalo k otváraniu nádob určených na zber skla, papiera 

a plastov občanmi mesta ešte pred ich vyprázdnením.  

8. Zabezpečovať vývoz triedených odpadov na miesto určené objednávateľom. 

9. Vyvážať komunálne odpady a drobné stavebné odpady na skládku KOMPLEX - 

odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady v súlade s pokynmi prevádzkovateľa 

skládky. 

10. Dodržiavať dohodnuté termíny zberového kalendára.  Ak deň vývozu pripadne na 

štátny sviatok, vývoz sa uskutoční na základe dohody oboch zmluvných strán. Ak 

ojedinele a z objektívnych príčin nebude môcť poskytovateľ dodržať termín zberu, 

oznámi túto skutočnosť objednávateľovi vopred, v dostatočnom predstihu. 

11. Zabezpečiť aby bola údržba zelene kontrolovaná a riadená pracovníkom s minimálne 

stredoškolským odborným vzdelaním v oblasti údržby zelene.  

 

Poskytovateľ je povinný zabezpečovať všetky služby uvedené v predmete zmluvy včas do 

termínu stanoveného objednávateľom a s náležitým odborným prevedením. Nedodržanie 

termínu vykonania služieb objednávateľ uzná iba z objektívne preukázaných dôvodov. 

V prípade, že poskytovateľ nezabezpečí plnenie predmetu zmluvy, má objednávateľ právo 

účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania 

až do splnenia záväzku.  

Poskytovateľ umožní poverenému pracovníkovi objednávateľa kedykoľvek kontrolu činnosti 

spojenej so zmluvnými službami. 

Článok VII 

RIEŠENIE SPOROV 

Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť dohodou. V prípade, ak dohoda nebude 

možná, spory budú odstúpené súdu. 

Článok VIII 

 OSOBITNÉ USTANOVENIA  

Ak v priebehu trvania zmluvy poskytovateľovi zanikla právna subjektivita alebo nastali iné 

okolnosti, ako v čase predloženia zmluvy, je poskytovateľ povinný túto skutočnosť ihneď 

písomne oznámiť objednávateľovi. 



Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia povinností poskytovateľa 

služieb uvedených v článku 6 tejto zmluvy. 

Po skončení prvého roku plnenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy 

písomnou výpoveďou, s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede v prípade, že sa objednávateľovi podarí 

pokryť služby v predmete zmluvy viac ako 70 % vlastných zdrojov tj. vlastnými 

zamestnancami a technikou objednávateľa, alebo spoločnosťami, ktorých vlastníkom je 

objednávateľ. 

Článok IX 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. 

 

Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných  

dodatkov, ktoré budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán.  

 

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá poskytovateľ a dve 

objednávateľ. 

 

Zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania nadlimitnej zákazky 

„Komunálne služby v meste Sereď“a poskytovateľ  vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami 

verejného obstarávania určenými objednávateľom,   

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že 

táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni  ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 

podpismi. 

 

Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta 

Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď.  

 

V Šintave dňa  15.10.2015 V Seredi, dňa 16.12.2015 

 
      za poskytovateľa: za objednávateľa: 

 
 
 

 
.................................................... ......................................................... 

Radovan Šulák                                                      Ing. Martin Tomčányi 

primátor mesta 



PRÍLOHA č.1 
 
Obchodné meno: Radovan Šulák - MOWERS-TEAM 
 
Sídlo: č. 661, 92551 Šintava 
 
IČO: 36 920 398 
 
 

Kategória služieb celkovo za rok Cena bez 

DPH 

DPH Cena s 

DPH 

B. Zber a odvoz odpadov 
179133,30€ 35826,66€ 214959,96€ 

1. Zvoz nádob na komunálny odpad 
95509,90€ 19101,98€ 114611,88€ 

2. Zber a odvoz triedených odpadov 
14659,40€ 2931,88€ 17591,28€ 

3. Vývoz veľkoobjemových kontajnerov 
47532,00€ 9506,40€ 57038,40€ 

4. Zber a odvoz objemných odpadov 
21432,00€ 4286,40€ 25718,40€ 

B. Údržba verejnej zelene 
125867,42€ 25173,48€ 151040,90€ 

1. Kosenie, hrabanie, odvoz trávy 59216,00€ 11843,20€ 71059,20€ 

2. Ošetrovanie záhonov a kontajnerovej 
zelene, okopávanie, odburiňovanie 
záhonov 

10077,50€ 2015,50€ 12093,00€ 

3. Zalievanie záhonov, kríkov a stromov 
9378,00€ 1875,60€ 11253,60€ 

4. Výrub stromov v bežných a sťažených 
podmienkach 

9370,50€ 1874,10€ 11244,60€ 

5. Rez stromov, kríkov, ruží a živých plotov 
25055,12€ 5011,02€ 30066,14€ 

6. Výsadba náhradnej zelene 
9044,00€ 1808,80€ 10852,80€ 

     7. Zemné práce  
1026,30€ 205,26€ 1231,56€ 

8. Chemické ošetrovanie drevín 

a odstraňovanie burín 
2700,00€ 540,00€ 3240,00€ 

C. Zimná údržba 
49720,00€ 9944,00€ 59664,00€ 

Cena všetkých služieb za kalendárny rok 
354720,72€ 70944,14€ 425664,86€ 

 

Slovom „Cena“ (Celková cena za kalendárny rok s DPH) : 

Štyristodvadsaťpäťtisíc šesťstošesťdesiatštyri € 86 centov 
 

 

 



A. ZBER A ODVOZ ODPADOV 

1. Zvoz nádob na komunálny odpad 

TYP NÁDOBY 

PODĽA 

VEĽKOSTI 

JEDNOTKO

VÁ CENA 

ZA 1 

VÝVOZ 

NÁDOBY 

/bez DPH/ 

POČET 

NÁDOB 

PODĽA 

FREKVENCI

E VÝVOZU 

FREKVENCI

A VÝVOZU 

POČET 

VÝVOZOV 

ZA 1 ROK 

/52 KALEN. 

TÝŽDŇOV/ 

CELKOVÁ 

CENA 

ZAVÝVOZ  

/bez DPH/ 

 A B C D = B X C E  D x A 

BÝVANIE 

občania – RD, 

BD - činžiaky 

 

110-120  litrová  

/2189 ks/ 
0,41 € 2184 1 x týždenne 52 x 2184 46562,88 € 

1100 litrová 1,41 € 7 1 x týždenne 52 x 7 513,24 € 

/231 ks/  1,41€ 229 2 x týždenne 104 x 229 33580,56 € 

PRÁVNICKE 

OSOBY 

podnikatelia /PO 

a FO živnostníci/ 

a iné zariadenia  

 

110-120-240  0,41 € 262 1 x týždenne 52 x 262 5585,84 € 

litrová 0,41 € 9 2 x týždenne 104 x 9 383,76 € 

/378 ks/ 0,41 € 77 1 x mesačne 12 x 77 378,84 € 

 0,41 € 95 2 x mesačne 26 x 95 1012,70 € 

1100 litrová 1,14 € 80 1 x týždenne 52 x 80 4742,40 € 

/120 ks/ 1,14 € 14 2 x týždenne 104 x 14 1659,84 € 

 1,14 € 19 1 x mesačne 12 x 19 259,92 € 

 1,14 € 28 2 x mesačne 28 x 26 829,92 € 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                      95 509,90 €                                                                        

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom  114 611,88 €  / stoštrnásťtisícšesťstojedenásť € 88 centov                                                                                                  

 

 

 

 



2. Zber a odvoz triedených odpadov 

 

Služba Počet počet 

vývozov/hodín 

v kalendárnom 

roku 

cena bez DPH 

za ks/hodinu 

Spolu bez DPH 

€ 

Separovaný zber A B C D  A x B x C  

1. zvoz triedených 

odpadov z 1100 

litrových nádob 

(plasty a kovy, 

papier) 
190 52 ks            0,63€        6224,40€ 

2. zvoz triedených 

odpadov z 1100 

litrových nádob 

(sklo) 
50 6 ks            1,25€         375,00€ 

3. zvoz triedených 

odpadov (plasty a 

kovy, sklo, papier) 

z igelitových vriec 

a malých nádob - 

vozidlo 
1 520 hodín            6,50€        3380,00€ 

4. zvoz triedených 

odpadov (plasty a 

kovy, sklo, papier) 

z igelitových vriec 

a malých nádob - 

pracovníci 
2 520 hodín           4,50€         4680,00€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                  14 659,40 € 

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom  17 591,28 €  / sedemnásťtisícpäťstodeväťdesiatjeden € centov                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



3. Vývoz veľkoobjemových kontajnerov 

Služba Počet počet vývozov 

v kalendárnom 

roku 

cena bez DPH 

za ks/hodinu 

Spolu bez DPH 

€ 

Veľkorozmerné 

kontajnery 

A B C D  A x B x C  

1. vývoz 

veľkoobjemových 

kontajnerov - na 

skládku 
1 1 400 ks            32,73€ 45822,00€ 

2. vývoz 

veľkoobjemových 

kontajnerov - v 

rámci katastra 
1 50 ks           34,20€      1710,00€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                   47532,00 €  

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom 57 038,40 €  / päťdesiatsedemtisíctridsaťosem € 40 centov                                                                                                 

 

4. Zber a odvoz objemných odpadov 

Služba Počet počet 

vývozov/hodín 

v kalendárnom 

roku 

cena bez DPH 

za ks/hodinu 

Spolu bez DPH 

€ 

Veľkorozmerný 

odpad 

A B C D  A x B x C  

1. zber a odvoz 

veľkorozmerných 

odpadov – vozidlo 

 

1 

 

564 hodín         29,00€         16356,00€ 

2. zber a odvoz 

veľkorozmerných 

odpadov - 

pracovníci 

 

2 

 

564 hodín             4,50€           5076,00€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                21 432,00 €                                                                                           

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom 25 718,40 €..  / dvadsaťpäťtisícsedemstoosemnásť € 40 centov                                                                                         

 



B. ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 

1. Kosenie, hrabanie, odvoz trávy 
Pokosenie trávnika s naložením zhrabkov na dopravný prostriedok, odvozom v rámci 

katastra  so zložením: 

Druh trávnika 
Výmera v m2 Intenzita 

kosenia / rok 

€/m2 

bez DPH 

Spolu 

€ 

 A  B C  A x B  

 

Trávnik parkový 
250 000 5 x 

5 x 0,043€ = 
0,215€ 

     53750,00€ 

 

Trávnik lúčny 

 

30 000 

 

2 x 
2 x 0,065€= 

0,130 € 
      3900,00€ 

 

Ruderálny porast 

 

9 000 

 

2 x 
2 x 0,087€= 

0,174€ 
      1566,00€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                  59 216,00 €                                                                                            

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom  71 059,20 €  / sedemdesiatjedentisícpäťdesiatdeväť € 20 centov                                                                                                  

 

2. Ošetrovanie záhonov a kontajnerovej zelene, okopávanie, odburiňovanie záhonov 

Odburiňovanie, okopávanie  záhonov s nakyprením, s naložením odpadu na dopravný 

prostriedok a odvozom v rámci katastra  so zložením: 

Druh záhonu 
Výmera 

v m2, ks 

Intenzita / 

rok 

€ bez 

DPH/ks 

€ bez 

DPH/m2 

Spolu 

€ bez DPH  

 
A  B C  A x B  

Kvetinové záhony 

- letničkové, dvojročkové 

 

311 m2 

 

14 x 
14x0,34€= 

4,760€ 
1480,36€ 

 

Záhony ruží 

 

280 m2 

 

7 x 

 
7x0,36€= 
2,520€ 

705,60€ 



Drevinové záhony 

- súvislé kríkové skupiny 

 

1200 m2 

 

7 x 
7x0,39€= 
2,730€ 

3276,00€ 

Mobilná zeleň v nádobách  

226 ks 

 

7 x 
7x0,47€= 
  3,290€ 

 743,54€ 

Odburiňovanie drevinových záhonov,  

mulčovaných kôrou 

 

800 m2 

 

7 x 
7x0,37€= 
   2,590€ 

2072,00€ 

Zrušenie kvetinových výsadieb v 

záhonoch 

 

10 000 ks 

 

1 x 
0,180€ 1800,00€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                   10 077,50 €                                                                                           

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom 12 093,00 €  /  dvanásťtisícdeväťdesiattri € 00 cent                                                                                                   

 

3. Zalievanie záhonov, kríkov a stromov 

Dovoz vody so zálievkou: 

Druh záhonu 
Množstvo 

v m3  

 

Intenzita / rok €/m3 

bez DPH 

Spolu 

€ bez DPH 

 A  B C  A x B  

Kvetinové záhony 

 
550 m3 1x sezóna 

12,70€ 6985,00€   

Mobilná zeleň v nádobách  

 
100 m3 1x sezóna 17,78€ 1778,00€ 

Polievanie pieskovísk 

 
50 m3 1x sezóna 12,30€ 615,00€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                9378,00 €                                                                                           

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom 11 253,60 €  / jedenásťtisícdvestopäťdesiattri € 60 centov                                                                                                  

 



4. Výrub stromov 

VÝRUB STROMOV V BEŽNÝCH PODMIENKACH 

Výruby stromov bez odstránenia pňa s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do 

vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok 

priemeru kmeňa na reznej ploche pňa a odvozom v rámci katastra  so zložením:  

Priemer stromu 
Počet stromov v   

kusoch (ks) 

€/ks 

bez DPH 

Spolu 

€ bez DPH 

 A B C  A x B  

 

do 200 mm  

 

5 7,70€ 38,50€ 

 

nad 200 do 300 mm 

 

10 
10,60€ 106,00€ 

 

nad 300 do 400 mm 

 

10 
34,40€ 344,00€ 

 

nad 400 do 500 mm 

 

10 
63,00€ 630,00€ 

 

nad 500 do 600 mm 

 

2 
111,00€ 222,00€ 

 

nad 600 do 700 mm 

 

2 
160,00€ 320,00€ 

 

nad 700 do 800 mm 

 

2 
234,00€ 460,00€ 

 

nad 800 do 900 mm 

 

2 
252,00€ 504,00€ 

 

nad 900 do 1000 

mm 

 

2 275,00€ 550,00€ 

 

nad 1000 mm 

 

2 
321,00€ 642,00€ 



SPOLU  

Bez DPH                                                                                                         3 816,50 €                                                                                            

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom  4 579,80€  /  štyritisícpäťstosedemdesiatdeväť € 80 centov                                                                                                   

 

 

VÝRUB STROMOV V SŤAŽENÝCH PODMIENKACH  

Výruby stromov v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s rozrezaním a odstránením 

konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na 

dopravný prostriedok priemeru kmeňa na reznej ploche pňa a odvozom v rámci 

katastra  so zložením: 

 

Priemer stromu 
Počet stromov  

v  kusoch (ks) 

€/ks 

bez DPH 

Spolu 

€ bez DPH 

 
A B C  A x B  

 

do 200 mm  

 

2 33,00€ 66,00€ 

 

nad 200 do 300 mm 

 

10 
58,00€ 580,00€ 

 

nad 300 do 400 mm 

 

10 
82,00€ 820,00€ 

 

nad 400 do 500 mm 

 

5 
136,00€ 680,00€ 

 

nad 500 do 600 mm 

 

2 
197,00€ 394,00€ 

 

nad 600 do 700 mm 

 

2 
245,00€ 490,00€ 

 

nad 700 do 800 mm 

 

2 297,00€ 594,00€ 

    



nad 800 do 900 mm 2 315,00€ 630,00€ 

 

nad 900 do 1000 mm 

 

2 
320,00€ 640,00€ 

 

nad 1000 mm 

 

2 
330,00€ 660,00€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                  5 554,00 € 

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom 6 664,80 €  /        sesťtisícšesťstošesťdesiatštyri € 80 centov                                                                                                   

 

5. Rez stromov, kríkov, ruží a živých plotov 

REZ STROMOV,  KRÍKOV A RUŽÍ 

Rez stromov,  kríkov a ruží s premiestnením odstránených vetiev na vzdialenosť do 20 m, 

s uložením na hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom v rámci katastra a so 

zložením:  

Činnosť 
Množstvo  

 

€ bez DPH / 

hod. 

€ bez DPH 

/ks 

Spolu 

€ bez DPH 

 
A B C  A x B  

Práca pilčíka s motorovou pílou 290 hod. 15,90€ 4611,00€ 

Práca pilčíka s motorovou lištou 40 hod. 12,10€ 484,00€ 

Práca so strojovým mechanizmom – 

hydraulickou plošinou, vrátane prejazdov 

a obsluhy plošiny 

160 hod. 27,80€ 4448,00€ 

Ručný rez 40 hod. 8,80€ 352,00€ 

Pomocná práca na úseku údržby zelene 900 hod. 4,90€ 4410,00€ 

Rez netŕňových  stromov na hlavu:  

- priemer koruny do 4 m 

- priemer koruny do 8 m 

 

25 ks 

57 ks 

 
 

8,40€ 
 

11,30€ 

 
 

210,00€ 
 

644,10€ 

Presvetľovací rez kríkov netŕňových:    



- priemer koruny do 1,5 m 

- priemer koruny 1,5 – 3m 

- priemer koruny nad 3 m 

40 ks 

120 ks 

70 ks 

     1,00€ 
 

2,30€ 
 

4,60€ 

     40,00€ 
 

276,00€ 
 

322,00€ 

Presvetľovací rez kríkov tŕňových: 

- priemer koruny do 1,5 m 

- priemer koruny 1,5 – 3m 

- priemer koruny nad 3 m 

 

20 ks 

20 ks 

20 ks 

 
 

1,10€ 
 

2,90€ 
 

5,00€ 

 
 

22,00€ 
 

63,80€ 
 

100,00€ 

Zmladzovací  rez kríkov  

(na hlavu) netŕňových: 

- priemer koruny do 1,5 m 

- priemer koruny 1,5 – 3m 

- priemer koruny nad 3 m 

 

55 ks 

70 ks  

50 ks 

 
 

1,20€ 
 

3,20€ 
 

6,80€ 

 
 

66,00€ 
 

224,00€ 
 

340,00€ 

Zmladzovací  rez kríkov  

(na hlavu) tŕňových: 

- priemer koruny do 1,5 m 

- priemer koruny 1,5 – 3m 

- priemer koruny nad 3 m 

 

 

5 ks 

5 ks  

25 ks 

 
 
 
 

1,20€ 
 

3,90€ 
 

7,80€ 

 
 
 
 

6,00€ 
 

19,50€ 
 

195,00€ 

Orezávanie kríkových skupín – tŕňových  

1840 m2 

 
 

1,30€ 

 
 

2392,00€ 

Orezávanie kríkových skupín – netŕňových  

1520 m2 

 
 

1,20€ 

 
 

1824,00€ 

Rez ruží 

 

 

467 ks 

 
 

0,10€ 

 
 

46,70€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                  21 096,10 €                                                                                            

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom 25 315,32€ / Dvadsaťpäťtisíc tristopätnásť € 32 centov                                                                                                   

 

 



REZ A TVAROVANIE ŽIVÝCH PLOTOV 

Rez a tvarovanie živých plotov so zložením odpadu na hromady, naložením na dopravný 

prostriedok, odvozom v rámci katastra  so zložením : 

Špecifikácia živého plota podľa 

výšky a šírky 

Výmera  Intenzita / 

rok 

€ bez DPH 

/bm 

Spolu 

€ bez DPH 

 
A  B C  A x B  

 

Výška do 0,8 m, šírka do 0,8 m 

 

397 bm 

 

2 x ročne 

 

2x0,53€= 
1,06€ 

420,82€ 

 

Výška nad 0,8 m do 1,5 m, šírka do 

1 m 

 

822 bm 

 

2 x ročne 

 

2x0,95€= 
1,90€ 

1561,80€ 

Výška nad 1,5 m do 3  m, pre 

akúkoľvek šírku 

 

610 bm 

 

2 x ročne 
2x1,62€= 

3,24€ 
1976,40€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                      3 959,02 €                                                                                            

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom 4 750,82 €   /   štyritisícsedemstopäťdesiat € 82 centov                                                                                                   

 

6. Výsadba náhradnej zelene 

Hĺbenie jám a výsadba kríkov, stromov, kvetín so zaliatím (1. Povinná zálievka) 

Činnosť 
Množstvo 

 v kusoch / 

rok 

€/ks Spolu 

€ 

 
A B C  A x B  

Hĺbenie jamy a výsadba kríkov s priemerom balu 

do 100 mm 

 

100 ks 
0,63€ 63,00€ 

Hĺbenie jamy a výsadba kríkov s priemerom balu 

do 200 mm 

 

400 ks 
0,85€ 340,00€ 



Hĺbenie jamy a výsadba vzrastlých stromov 

s priemerom balu od 0,5 m3 do 1 m3 vrátane 

ukotvenia 

 

70 ks 

 
 

0,63€ 

 
 

441,00€ 

 

Výsadba kvetín (letničky, dvojročky) 

 

10 000 ks 
0,10€ 1000,00€ 

Dodávka záhonových  rastlín -  letničky 

v sortimente (zmes farieb): 

Tagetes patula 

Dahlia variabilis 

Salvia farinacea 

Salvia splendens 

4 800 ks 
0,60€ 2880,00€ 

Dodávka záhonových rastlín - dvojročky  

v sortimente (zmes farieb): 

Viola cornuta 

Viola witrockiana 

Myosotis sylvatica 

Bellis perennis 

4 800 ks 
0,60€ 2880,00€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                   9 044,00 €                                                                                            

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom 10 852,80 €  /  desaťtisícosemstopäťdesiatdva € 80 centov                                                                                                   

 

7. Zemné práce  

Druh ošetrenia – činnosť 
Výmera  

v m2 

Intenzita 

/ rok 

€/m2 Spolu 

€ 

 
A  B C  A x B  

Obrobenie pôdy kultivátorovaním 

(stroj. mechanizmus) 
311 m2 

 

2 x ročne 

 

2x1,20€= 
2,40€ 

746,40€ 

Obrobenie pôdy ručným hrabaním 311 m2 2 x ročne 
2x0,45€= 

279,90€ 



 0,90€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                       .                                            1 026,30,-€                                                                                           

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom 1 231,56 €  /   Tisícdvestotridsaťjeden € 56 centov                                                                                                  

 

8. Chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín 

Chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín vrátane použitého príslušného 

chemického prípravku: 

Druh ošetrenia – činnosť 
Výmera  

v m2  , bm 

množstvo 

v ks 

Intenzita / rok €/m2 

€/bm 

€/ks 

Spolu 

€ 

 
A  B C  A x B  

 Aesculus hippocastanea : 

- postrek  ploskáčika pagaštanového  30 ks 

 

2 x ročne 

 

2x21,00€= 
42,00€ 

1260,00€ 

Catalpa bignonioides: 

- postrek štítničky 13 ks 

 

4 x ročne 

 

4x18,00€= 
72,00€ 

 

936,00€ 

 

Euonymus – kríkové skupiny: 

- postrek štítničky 
 

280 m2 2 x ročne 
2x0,90€= 

1,80€ 

 

504,00€ 

 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                          2 700,00 €                                                                                            

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom 3 240,00 €  / Tritisícdvestoštyridsať € 00 centov                                                                                                   

 

 

 



C. Zimná údržba  

Činnosť 
Množstvo 

v hodinách 

 

Jednotková cena za 

hodinu/tonu 

bez DPH 

Celková cena      

za  činnosť 

bez DPH 

 A B C  A x B  

Práca s veľkým strojovým 

mechanizmom s radlicou 

(odhŕňanie aj posyp)  

300 hod. 
37,00€ 11100,00€ 

Práca s malými strojovými 

mechanizmami s radlicou  

(odhŕňanie aj posyp)  

480 hod. 
24,00€ 11520,00€ 

 

Práca s vozidlom kategórie N1 

(do 3,5 tony)  

300 hod. 
19,00€ 5700,00€ 

 

Pracovná pohotovosť 
16 000 hod. 

0,70€ 11200,00€ 

Posypový materiál  - 

priemyselná soľ 
100 ton 

102,00€ 10200,00€ 

SPOLU  

Bez DPH                                                                                                                  49 720,00 €                                                                                            

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom 59 664,00 €  /  päťdesiatdeväťtisícšesťstošesťdesiatštyri 00 

centov                                                                                          

 

V Šintave dňa  15.10.2015 V Seredi, dňa 16.12.2015 

 

za poskytovateľa: za objednávateľa: 
 
 
 

 

.................................................... ......................................................... 
Radovan Šulák                                                      Ing. Martin Tomčányi 

primátor mesta 


