Zmluva o dielo č. 4/2017
–––––––––––––––––––––––––––––––uzatvorená podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Mesto Topoľčany
Námestie M. R. Štefánika 1/1
955 01 Topoľčany

Zastúpený:

Ing. Petrom Balážom
primátor

Bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany
číslo účtu:

227192/0200

IBAN:

SK 23 0200 0000 0000 00227192

IČO:

00311162

DIČ:

2021248537
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Mestské služby Topoľčany, s. r. o.
Nám. M. R. Štefánika
955 01 Topoľčany

Zastúpený:

Ing. Peter Žembera, konateľ

Bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany
číslo účtu:

16230092756 / 0200

IBAN:

SK49 0200 0000 0026 2309 2756

IČO:

44818378

DIČ:

2022854053

IČ DPH:

SK 2022854053

Obchodný register: Okresného súdu Nitra oddiel Sro, vložka číslo 24871/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula
Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou založenou objednávateľom, ktorej jediným
zakladateľom a spoločníkom je objednávateľ.

Článok I.
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom zmluvy o dielo je údržba verejnej zelene, detských ihrísk a prvkov malej
architektúry v katastrálnom územia mesta Topoľčany, Malé a Veľké Bedzany,
rozdelená do štyroch lokalít:
Lokalita č. 01, ohraničená ulicami Továrnická, Stummerova, Pod Kalváriou.
Výmera udržiavanej zelene, počty stromov, kríkov a pieskovísk :
- plocha
282 955,65 m²,
z toho 32 126 m² je lesný porast
500 m² zimný štadión
1 100 m² bývalý daňový úrad
20 300 m² Nový cintorín /NC/
11 900 m² ZŠ Tovarnícka
900 m² Červený kríž
- stromy
4 033 ks
- kríky
3 567 ks
- živé ploty
5 456 bm
- tuje - stena NC
1 615 bm
- trvalkové záhony NC - trávy
100 m²
- ruže
120 ks
- pieskoviská
3 ks
- lavičky
66 ks
3 ks
- hojdačky
- šmýkaly
2 ks
- kolotoče
1 ks
- preliezky a iné konštrukcie
23 ks
- streetball kôš
3 ks
- skateové ihrisko Mestský park
1 ks
- wourkout ihrisko park Športovcov
1 ks
Lokalita č. 2: ohraničená ulicami Brezová, Tovarnícka, Čsl. Armády, Krušovská v meste
Topoľčany, námestie M. R.Štefánika.
Výmera udržiavanej zelene, počty stromov, kríkov a pieskovísk:
- plocha
220 319,10 m2
z toho ruderál
9 806,52 m2
z toho Starý cintorín /SC/
3 950 m2
- stromy
3 755 ks
- kríky
7 998 ks
- živé ploty
2 905 bm

- ruže
580 ks
- pieskoviská
16 ks
- lavičky
298 ks
- kvetináče
163 ks
- hojdačky
22 ks
- šmýkaly
11 ks
- kolotoče
2 ks
- preliezky a iné konštrukcie
20 ks
- Ping-pong stoly
4 ks
- detské ihrisko Ul. kpt. Žalmana, Ul. Podjavorinskej, Ul. Lipová, Ul Gogoľova
Námestie M.R. Štefánika, Obchodná ulica:
Výmera udržiavanej zelene, počty stromov, kríkov
-

Plocha
Stromy
Kríky
Kvetinové záhony
Lavičky
Mobilné nádoby
Pôdopokryvné dreviny
Závesné kvetináče

480 m2
88 ks
187 ks
47 m2
61 ks
6 ks
144 m2
69 ks zostáv

Lokalita č. 3: ohraničená ulicami Krušovská, Pivovarnícka, Štumerova, Čsl. Armády
Výmera udržiavanej zelene, počty stromov, kríkov a pieskovísk:
- plocha
z toho ruderál
z toho zábavný park /ZP/ Margarétka
- stromy
- živé ploty
- kríky
- ruže
- pieskoviská
- lavičky
- hojdačky
- šmýkaly
- kolotoče
- preliezky a iné konštrukcie
- Oddychová zóna Margarétka
Lokalita č. 4: Malé a Veľké Bedzany:
Výmera udržiavanej zelene, počty stromov, kríkov a pieskovísk:
- plocha
38 154,50 m²
z toho cintoríny
10 750 m²
- ruderál
16808,10 m²
- stromy
489 ks
- kríky
30 ks

423 445 m²
36 653 m²
51 995 m²
4 528 ks
5 738 bm
630 ks
534 ks
31 ks
493 ks
76 ks
32 ks
14 ks
140 ks

- živé ploty
- lavičky
- detské ihrisko Malé Bedzany
- detské ihrisko Veľké Bedzany
1.2

45 bm
14 ks
1 ks
1 ks

V rámci predmetu zmluvy sú vykonávané nasledovné činnosti pri údržbe verejnej
zelene, záhonov, výsadbe a ošetrovaní stromov, kríkov a pri údržbe a budovaní
detských ihrísk a prvkov malej architektúry.

1.2.1. Starostlivosť o dreviny
a/ stromy a solitérne dreviny:
- udržiavací rez,
- výchovný rez,
- odstránenie suchých a napadnutých jedincov v rámci nevyhnutných výrubov meraných vo
výške 1,30 m,
- odstránenie nežiaducich náletových drevín,
- u stromov do troch rokov po výsadbe starostlivosť o zemné misy / odburinenie, prekopanie
/, o kotvové koly a úväzy, polievanie,
- odstránenie kalamitných škôd,
- ošetrenie stromov a odstránenie suchých konárov, výruby, výsadba.
b/ kry:
- výchovný rez,
- udržiavací rez,
- okopávka,
- odstránenie náletových a nežiaducich drevín z porastu,
- odstránenie nečistôt z porastu,
- novozaložené porasty – okopávanie a odburinenie,
- prihnojenie,
- výsadba,
- odstránenie nevhodných a nefunkčných výsadieb.
c/ ruže:
- jarný rez,
- okopávka,
- odburinenie,
- zimný rez,
- zimné nahrnutie zeme.
1.2.2. Starostlivosť o trávniky:
- jarné vyhrabanie a zarovnanie povrchu s odvozom vyhrabaného materiálu 1x ročne,
- kosenie a hrabanie trávy s odvozom do 7 dní od pokosenia, pričom termín začatia každej
kosby určí objednávateľ, taktiež určí rozsah kosby,
- výmery podľa štádia vzrastu zelene na jednotlivých parcelách,
- maximálna doba trvania jednej kosby /celej lokality/ je 3 týždne,
- vyčistenie trávnikov od nečistôt
- jesenné vyhrabanie a odvoz lístia 1x,
- maximálna doba trvania zhrabania lístia v celej lokalite je 4 týždne,
- zabezpečenie súvislého zápoja dosevom,
- založenie nových trávnatých plôch.

1.2.3. Starostlivosť o kvetinové záhony:
- jesenné rýľovanie, jarné prekopanie,
- prihnojenie a zapracovanie hnojiva,
- prehrabanie, urovnanie,
- výsadba, polievanie,
- odstraňovanie odumretých častí,
- okopávanie výsadby.
1.2.4. Starostlivosť o mobilné nádoby
- okopávka,
- odburinenie a zber nečistôt,
- udržiavací rez drevín,
- dosadba vypadnutého materiálu,
- osadenie nádob na pôvodné miesto v prípade prevrhnutia alebo posunutia.
1.2.5. Starostlivosť o technické prvky
a/ pieskoviská:
- založenie nových prvkov
- vyzbieranie nečistôt
- prekopanie a prehrabanie pieskovísk
- výmena piesku v pieskoviskách
- pravidelné čistenie pieskovísk
b/ prvky malej architektúry a hracie prvky:
- oprava lavičiek podľa potreby
- oprava kovových konštrukcií,
- nátery lavičiek a kovových konštrukcií
- opravy hojdačiek, šmýkal a kolotočov,
- dodávka / výroba / nových lavičiek,
- osadenie nových lavičiek, hojdačiek, šmýkal
- demontáž a montáž lavičiek, hojdačiek a šmýkal
1.2.6. Aplikácia chemických ochranných prostriedkov.
- vykonávanie podľa agrotechnických požiadaviek a termínov
1.2.7. Špeciálne úlohy.
- terénne úpravy menšieho rozsahu,
- uskladnenie alebo likvidácia poškodených alebo zničených technických prvkov malej
architektúry
- koordinácia verejnoprospešných pracovníkov podľa požiadaviek objednávateľa
1.2.8. Vývoz odpadu:
- zhotoviteľ bude biologicky rozložiteľný odpad kat. č. 200201 vyvážať do kompostárne
bioodpadov mesta Topoľčany na Pivovarníckej ulici , o čom bude viesť evidenciu,
konkrétne údaje o druhu odpadu a množstve odpadu.
1.3.

Rozsah požadovanej služby na Námestí M. R. Štefánika

1.3.1. Stromy a solitérne dreviny Nám. M. R. Štefánika
-

tvarovanie koruny 1x ročne
presvetľovací rez

1.3.2.
-

postrek proti škodcom
oprava a náter ochranných konštrukcií
vyhrabanie a doplnenie mulčovacieho materiálu
kontrola automatického zalievania
odstránenie a náhrada suchých a napadnutých jedincov
odstránenie kalamitných škôd a náletov
výruby a prípadná výsadba
Kry Nám. M. R. Štefánika
výchovný rez
udržiavací rez
zmladzovací a presvetľovací rez
mechanické odstránenie buriny, náletov a nečistôt z porastu
okopávka
polievanie, prihnojenie
výsadba, prípadne dosadba rastlín
zazimovanie

1.3.3. Trávniky Nám. M. R. Štefánika
-

prevzdušnenie 1x ročne
kosenie a hrabanie parterových trávnikov vyžadujúcich si pravidelné kosenie a údržbu
1x týždenne alebo podľa potreby približne 24x za sezónu s odvozom
obkášanie okrajov
prihnojenie 4x ročne
postrek proti burine
pravidelné polievanie
vyhrabávanie nečistôt – podľa potreby

1.3.4. Kvetinové záhony Nám. M. R. Štefánika
-

odstraňovanie suchých kvetov a tvarovanie rastlín na základe požiadaviek vysadených
druhov
mechanické odstránenie buriny
prihnojenie 4x sezónne
okopávka
odstránenie sezónnych rastlín a príprava terénu pre následnú výsadbu (prekopanie,
doplnenie zeminy, zarovnanie terénu)
pravidelné polievanie

1.3.5. Starostlivosť o mobilné nádoby Nám. M. R. Štefánika
-

okopávka
odburinenie a zber nečistôt
udržiavací rez drevín
dosadba vypadnutého materiálu
osadenie nádob na pôvodné miesto v prípade prevrhnutia alebo posunutia

1.3.6. Starostlivosť o technické prvky Nám. M. R. Štefánika
-

oprava lavičiek a prvkov malej architektúry podľa potreby
osadenie nových konštrukcií a lavičiek
nátery lavičiek a kovových konštrukcií

1.4. Celkový objem prác uskutočnený v kalendárnom roku závisí od objemu finančných
prostriedkov schválených Mestským zastupiteľstvom v Topoľčanoch v rámci rozpočtu
mesta pre príslušný kalendárny rok.
Článok II.
Spôsob plnenia zmluvy
2.1. Pri plnení predmetu zmluvy o dielo je zhotoviteľ povinný dodržať všeobecne platnú
a záväznú legislatívu vrátane príslušných VZN mesta Topoľčany a STN. Zhotoviteľ
postupuje v súlade s rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje
nebezpečenstvo. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s
odbornou starostlivosťou a podmienkami tejto zmluvy. Pritom je povinný dodržiavať
pokyny objednávateľa.
2.3. Zhotoviteľ je povinný viesť si evidenciu vyprodukovaného odpadu z činnosti ktorú
vykonáva.
2.4. Zhotoviteľ spolupracuje pri výkone svojej činnosti s mestskými výbormi, odbornými
komisiami mestského zastupiteľstva a zbiera podnety od obyvateľov mesta v oblasti
poskytovanej služby.
2.5. Zhotoviteľ písomnou formou informuje objednávateľa o fyzických a právnických
osobách, ktoré svojim konaním poškodzujú verejnú zeleň, detské ihriská, lavičky
a pieskoviská alebo celkové životné prostredie v lokalite, ktorá je predmetom zmluvy.
2.6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu.
2.7. V prípade vykonania diela inou osobou ako zhotoviteľom, zodpovedá za vykonanie
diela zhotoviteľ v plnom rozsahu.
Článok III.
Čas plnenia
3.

Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu neurčitú.
Článok IV.
Cena predmetu diela a platobné podmienky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/ 1996 Z. z. o cenách a
vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v platnom znení. Cena predmetu plnenia sa skladá z cenovej
kalkulácie podľa bodu 4.2 tejto zmluvy, ku ktorej sa pripočítajú oprávnené náklady na
nákup materiálu.

4.2. Jednotkové ceny poskytnutých služieb tvoria prílohu č. 1
4.3. Jednotkové ceny sú uvedené bez DPH. DPH je fakturovaná v zmysle platných právnych
predpisov.
4.4. Ceny ostatných prác vykonávaných na verejnej zeleni sa stanovujú podľa cenníka
CENEKON TSKP 823 – 1/2010 a 783/2010 s korekciou - 20%.
4.5. Do jednotkových cien za všetky práce a služby sú premietnuté maximálne
preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady na predmet zákazky, vrátane nákladov
na dopravu v k.ú. Topoľčany, k.ú. Malé Bedzany a k.ú. Veľké Bedzany a primeraný
zisk.
4.6. Objednávateľ zhotoviteľovi uhrádza služby podľa predmetu zmluvy raz mesačne na
základe faktúr, ktorých súčasťou je podrobný rozpis vykonaných prác. Rozpis skutočne
vykonaných prác a spotrebovaných materiálov obsahuje množstvo merných jednotiek a
ich ocenenie.
4.7. Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia. Ak faktúra nespĺňa
náležitosti daňového dokladu, je vrátená na prepracovanie. V takomto prípade nová
lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
4.8. V prípade vykonania diela inou osobou ako zhotoviteľom, zodpovedá za vykonanie
diela zhotoviteľ v plnom rozsahu.
4.9. Zhotoviteľ môže uplatniť 1x ročne medziročný nárast cien len do výšky inflačného
koeficientu spotrebiteľských cien vyhlásených Štatistickým úradom Slovenskej
republiky, a to do 30 dní od oficiálneho oznámenia inflačného koeficientu Štatistickým
úradom Slovenskej republiky, čo bude predmetom dodatku k tejto zmluve o dielo.
V prípade neuplatnenia si medziročného nárastu cien v stanovenej lehote, toto právo
zaniká.
4.10. Prípadné zmeny jednotkových cien upravených o mieru inflácie podľa bodu 4.9. zmluvy
je možné meniť len dodatkom ku základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma
zmluvnými stranami.
4.11. Dodatky k tejto zmluve je možné uzatvoriť v prípade, ak sa zmenia právne normy, ktoré
upravujú DPH a ostatné právne predpisy, ktoré môžu mať vplyv na platnosť tohto
zmluvného vzťahu. Táto zmena prijatá príslušnou všeobecne záväznou právnou normou
bude v prípade prijatia takejto právnej normy riešená formou dodatku k zmluve o dielo
v lehote do 30 dní od nadobudnutia účinnosti právnej normy.
Článok V.
Zodpovednosť za vady, záruka
5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka.
5.2. Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady uplatniť písomnú reklamáciu vád
plnenia zápisom do pracovného denníka.
5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr do 3 dní po
uplatnení reklamácie na náklady zhotoviteľa.
Článok VI.
Vykazovanie diela
6.1. Vykonávané práce je zhotoviteľ povinný vykazovať do pracovného denníka dvojmo.
6.2. Pracovný denník slúži pre obe zmluvné strany ako doklad prvotnej evidencie plnenia
zmluvy o dielo.

6.3. Pracovný denník zabezpečí zhotoviteľ a po uplynutí trvania zmluvy je zhotoviteľ
povinný ho archivovať po dobu troch rokov.
6.4. Originál záznamov z pracovného denníka zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi ako
prílohu faktúry.
6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní diela nepoužije materiál, o ktorom je v
čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité postupy a materiály pri vykonávaní
diela musia spĺňať podmienky a požiadavky v zmysle platných právnych predpisov a
platných technických noriem.
6.6. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby neznehodnocoval výkon
prác inej právnickej alebo fyzickej osoby, nepoškodzoval majetok právnických a
fyzických osôb a svojou činnosťou tieto osoby nad primeranú mieru neobťažoval.
Zhotoviteľ zodpovedá za prípadne vzniknuté škody, aj keď práce bude zabezpečovať
subdodávateľom.
6.7. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu.
Článok VII.
Zánik zmluvných vzťahov
7.1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou o dielo zaniká:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán,
b/ odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú:
- ak zhotoviteľ opakovane nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa platných
technických noriem a všeobecne záväzných predpisov aj napriek písomným
upozorneniam zo strany objednávateľa za dobu 6 mesiacov po sebe nasledujúcich
- ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, ak na majetok zhotoviteľa bude vyhlásený
konkurz, reštrukturalizácia, prípadne bude vyhlásené exekučné konanie
- ak objednávateľ závažným spôsobom porušuje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy
a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela
- ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy.
7.2. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Článok VIII.
Sankcie
8.1. Za oneskorené vykonanie prác v zmluve o dielo sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške
0,05% fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
8.2. Za oneskorenú úhradu faktúr zo strany objednávateľa sa zmluvné strany dohodli na
úroku z omeškania vo výške 0.05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok IX.
Vyššia moc
9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy,
atď.
9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu
zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana,
ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú
dňom doručenia oznámenia.
Článok X.
Všeobecné dojednania
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

Objednávateľ zabezpečuje prostredníctvom zhotoviteľa plnenie podľa §4 ods.3 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v časti
týkajúcej sa verejnej zelene.
Zhotoviteľ je povinný všetky práce vyplývajúce z príslušných ustanovení dojednaných
v zmluve o dielo vykonávať samostatne, odborne a bez nutnosti podrobného
usmerňovania zo strany objednávateľa.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov
a požiarnu ochranu v zmysle platných právnych predpisov.
V prípade výskytu nepredvídaných situácií, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve, je
zhotoviteľ povinný o nich informovať objednávateľa a spolu s ním dohodnúť postup
riešenia.
Zhotoviteľ je povinný vopred konzultovať s objednávateľom rozsah a časový priebeh
prác.
Zhotoviteľ je povinný uviesť objednávateľovi telefónne číslo, na ktorom je možné
skontaktovať sa s dodávateľom v určenú hodinu od 7,30 hod do 15,30 hod.
v pracovných dňoch a zabezpečiť zodpovedného zamestnanca za účelom kontroly
a preberania prác v prípadoch naliehavých úloh a potrieb objednávateľa. V prípade, že
pri riešení naliehavých úloh vyplývajúcich zo zmluvy o dielo nebude možné zo
strany objednávateľa nadviazať kontakt so zhotoviteľom do 24 hodín v pracovných
dňoch, objednávateľ môže túto prácu objednať u iného zhotoviteľa.
V priebehu trvania zmluvy bude prebiehať pravidelná aktualizácia cenníka, ktorý tvorí
prílohu tejto zmluvy a rozsahu činností, pričom prvá aktualizácia prebehne po roku od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, kedy bude aktualizovaný rozsah výkonov
a činností na základe skutočných potrieb a každá ďalšia aktualizácia bude vždy
k 28.02. príslušného kalendárneho roka.
Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ
obdrží 3 vyhotovenia a 1 obdrží zhotoviteľ.
V prípadoch, ktoré táto zmluva o dielo neupravuje, sa zmluvné strany budú riadiť
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

10.10.
10.11.
10.12.
10.13.

Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vzájomnou písomnou dohodou
zmluvných strán.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
vlastnoručne podpísali.
Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť 01.05.2017.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení nesk. predpisov.

V Topoľčanoch dňa 27.02.2017......

...................................................
zhotoviteľ
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Ing. Peter Žembera - konateľ

V Topoľčanoch dňa 27.02.2017

...............................................
objednávateľ
Mesto Topoľčany
Ing. Peter Baláž - primátor mesta

Príloha č.1 – cenník prác
Merná
jednotka

Jednotková
cena v €
bez DPH

cena za pokosenie parkového trávnika vo vybranej lokalite s
pozbieraním pokosenej trávy a s odvozom do kompostárne
1 bioodpadu

m²

0,0275

cena za pokosenie ruderálu vo vybranej lokalite s pozbieraním
2 pokosenej trávy a s odvozom do kompostárne bioodpadu

m²

0,0980

cena za jarné vyhrabanie s pozbieraním a odvozom do
3 kompostárne bioodpadu

m²

0,04

cena za jesenné vyhrabanie lístia z trávnikov s naložením a
4 odvozom do kompostárne bioodpadu

m²

0,0438

5 cena za vyčistenie trávnych plôch od nečistôt

m²

0,0001

6 cena za ostrihanie živého plota

bm

0,50

7 cena za prekopanie pieskovísk

ks

10,00

cena za rez stromu pri sťažených podmienkach pri cestách ul.
8 Krušovská, Tovarnícka, Stummerova

ks

30,00

cena za rez stromu pri sťažených podmienkach, pri ostatných
9 miestnych komunikáciách

ks

28,00

ks

5,000

Ø 101-200 mm

ks

5,100

Ø 201-300 mm

ks

5,200

Ø 301-400 mm

ks

5,300

Ø 401-500 mm

ks

5,400

Ø 501-600 mm

ks

5,500

Ø 601-700 mm

ks

5,600

Ø 701-800 mm

ks

5,700

Ø 801-900 mm

ks

5,800

Ø 900 mm a viac

ks

5,900

Položka Činnosť

10 cena za rez konárov: Ø do 100 mm

cena za práce na hodinu ( kontrola a údržba detských ihrísk,
zber konárov po vetre, príp. ďalšie drobné práce po odsúhlasení
11 referentom )
hod.

6,600

cena za výmenu dosky na lavičke, prípadne sedáka na detských
12 prvkoch ( vrátane materiálu )
ks

6,200

13 cena za výrobu lavíc

ks

55,000

14 cena za rez stromov s plošinou vrátane prenájmu plošiny

hod.

42,000

15 cena za čistenie verejných priestranstiev ZP Margarétka

m²

0,0001

16 cena za vyčistenie trávnych plôch od nečistôt ZP Margarétka

m²

0,0001

17 cena za zalievanie ZP Margarétka

hod.

6,000

18 cena za hnojenie ZP Margarétka

kg

0,700

19 cena za vertikutáciu ZP Margarétka

m²

0,100

20 cena za čistenie ohnísk ZP Margarétka

ks

1,500

20 cena za zváranie

hod.

12,000

21 cena za dopravu mimo k.ú. Topoľčany

km

0,500

22 cena za osadenie, prípadne likvidácia vianočného stromčeka

hod.

11,000

23 cena za rez tují do stien na NC

bm

0,5

24 cena za prevzdušnenie trávnika s pieskovaním

m²

0,12

25 cena za prerezanie trávnika s prísevom semena

m²

0,12

26 cena za povalcovanie

m²

0,06

cena za vyhrabanie trávnika s pozbieraním a odvezením do
27 kompostárne bioodpadov

m²

0,0215

28 cena za chemický postrek proti burine v trávniku

m²

0,06

29 cena za udržiavací rez stromov, priemer koruny 2-4 m

ks

15

30 cena za rez presvetľovaním kríka, priemer koruny do 1,5 m

ks

8

31 cena za rez omladzovací kríka, priemer koruny do 1,5 m

ks

5

cena za montáž závesných kvetináčov na stĺpy VO vrátane
32 dopravy

zostava

7

cena za demontáž, vyčistenie a uskladnenie závesných
33 kvetináčov zo stĺpov VO, vrátane dopravy

zostava

7

34 cena za vypletie kvetinového záhonu

m²

0,13

Práce na námestí M. R. Štefánika

35 cena za odstránenie odkvitnutých častí kvetín

m²

0,09

36 cena za prípravu, likvidáciu kvetinových záhonov

m²

0,26

