
ZMLÚV Ač.: ....... /2022

na dodanie a výsadbu drevín 
„Výsadba drevín do verejnej zelene v meste Pezinok“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej

len „zmluva“)

medzi

Objednavatel:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:
e-mail:
(ďalej ako „ objednávateľ")

Mesto Pezinok
Radničné námestieľ, 902 14 Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
00305022
2020662226
Prima banka Slovensko a.s. pobočka Pezinok 
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

Zhotovitel’:
Obchodné meno: 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:

Bankové spojenie: 
IBAN:
Zapísaný:
e-mail:

DRYADA garden, s.r.o.
Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé
Zuzana Šimurdová, konateľka

46475869
2023393130
Tatra banka, a.s.
SK61 1100 0000 0029 2286 7523 
OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č. 55785/L 

dryadagarden@dryadagarden.sk
kontaktná osoba:
osoby určeného zhotoviteľom ako
zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. arch. Ondrej Šimurda 

(ďalej ako ,, zhotovitel’“)

(spolu ako ,, zmluvné strany “ )

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára v súlade s výsledkom verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.

Článok I 

Predmet zmluvy

I. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán spojených 
s výsadbou drevín do verejne zelene v meste Pezinok v rozsahu podľa tejto zmluvy.
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2. Na základe tejto zmluvy sa zhotovitel’ zaväzuje objednávateľovi dodať rastlinný a ostatný 
materiál a uskutočniť výsadbu a potrebnú starostlivosť o vysadené dreviny v množstve 
a rozsahu podľa Prílohy č. 2 - „Výkaz výmer - rozpočet“. Výsadba drevín bude realizovaná 
na pozemkoch uvedených v Prílohe č. 3 - „Zoznam pozemkov pre výsadbu drevín". Prílohy 
č. 1 - 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zhotoviteľovi za dodaný rastlinný a ostatný 
materiál a vykonané práce zaplatiť dohodnutú cenu.

4. Zhotovitel’ sa zaväzuje dodať rastlinný a ostatný materiál a vykonať práce riadne a včas, 
v požadovanom rozsahu a kvalite podľa požiadaviek objednávateľa.

5. Zhotovitel’ sa zaväzuje predmet zmluvy realizovať vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť.

6. Zhotovitel’ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy a uskutočniť práce do 30.11.2022 vo vhodnom 
agrotechnickom termíne. Výsadba Tilia tomentosa "Brabant" podľa Prílohy č. 2 bude 
realizovaná prioritne najneskôr do 16.10.2022 na miestach podľa Prílohy č, 3 - ..Zoznam
pozemkov pre výsadbu drevín".

7. Dreviny budú vysadené v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie 
a ochrana stromovej vegetácie a v súlade s arboristickými štandardami č. I Rez stromov a č. 
4 Výsadba stromov a krov.

Článok II

Termín a spôsob plnenia zmluvy

1. Zhotovitel’ je povinný najneskôr pri podpise zmluvy písomne oznámiť objednávateľovi 
kontaktnú osobu a osoby zhotoviteľa zodpovedné za plnenie zmluvy. Ak počas trvania zmluvy 
dôjde k zmene týchto osôb je zhotovitel' povinný o tom objednávateľa písomne / e-mailom 
informovať bez zbytočného odkladu.

2. Zhotovitel’ berie na vedomie, že počas vykonávania prác podľa ustanovení tejto zmluvy musí 
byť prítomný poverený zamestnanec objednávateľa okrem prípadu, ak objednávateľ udelí 
písomný súhlas, aby zhotovitel’ vykonal službu aj bez prítomnosti povereného zamestnanca 
objednávateľa. Za tým účelom je zhotovitel’ povinný aspoň tri pracovné dni vopred oznámiť 
objednávateľovi miesto a čas dodania a začatia realizácie prác e-mailom na adresu: 
zivotne@,msupezinok.sk. Pri nedodržaní tejto povinnosti zodpovedá zhotovitel’ za všetku 
spôsobenú škodu objednávateľovi.

3. Prevzatie dodaného materiálu ako aj vykonanie prác musí byť písomne potvrdené poverenými 
osobami oboch zmluvných strán vo forme preberacieho protokolu o dodaní materiálu 
a prevzatí vykonaných prác, ktorý bude obsahovať najmä súpis skutočne dodaného materiálu 
a vykonaných prác a zoznam prípadných nedostatkov zistených pri prevzatí materiálu 
a prevzatí vykonaných prác s termínom na ich odstránenie. O dodaní a výsadbe Tilia 
tomentosa "Drabant" podľa Prílohy č. 2, ktorá sa bude v zmysle Článku I. bodu 6. zmluvy 

„realizovať prioritne najneskôr do 16.10.2022. bude spísaný čiastkový protokol o jeho dodaní 
a prevzatí prác spojených s jeho výsadbou.

4. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie dodaného materiálu ako aj prevzatie 
vykonaných prác, ak tieto nezodpovedajú požadovanej kvalite alebo sa nezhodujú so zmluvou.
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5. Zhotovitel' realizuje predmet zmluvy vlastným technickým vybavením a personálnym 
zabezpečením, alebo technický vybavením a personálnym zabezpečením inej osoby bez 
ohľadu na ich právny vzťah. Za vykonané práce zodpovedá zhotovitel', ako by ich bol vykonal 

sám.

Článok III

Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za predmet zmluvy bola dohodnutá na základe výsledku verejného obstarávania 
vo výške 78 551,00 € bez DPH (slovom: sedemdesiatosemtisícpäťstopäťdesiatjeden EUR), 
resp. 94 261,20 EUR s DPH (slovom: deväťdesiatštyritisícdvestošesťdesiatjeden EUR 
a dvadsať centov) v súlade scénovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. I tejto 
zmluvy. Cena za materiál a vykonané práce je stanovená na základe jednotkových cien 
uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, pričom ceny jednotlivých položiek sú záväzné, pevné 
a nemenné. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 zahŕňajú v sebe všetky náklady zhotoviteľa 
spojené s dodaním a vykládkou materiálu a vykonaním súvisiacich prác , vrátane dopravných 
nákladov, nákladov na presun materiálu na miesto podľa Prílohy č. 3, odvoz a odstránenie 
odpadu, náklady za použitý materiál, nákladov na energie a pod. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
cenu navýšiť ani v prípade zvýšenia cien vstupných nákladov v závislosti na čase plnenia ani 
v prípade iných okolností.

2. Zmena cien, uvedených v prílohe č. 2 je možná iba v prípade zmeny sadzby DPH. Ostatné 
zmeny dohodnutej ceny sú neprípustné.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. V prípade, že predávajúci je platcom DPH, faktúra musí obsahovať 
všetky náležitosti podľa § 71 až 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov.

4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať dodaný materiál a vykonané práce jednorazovo a iba na 
základe konečného preberacieho protokolu o dodaní materiálu a prevzatí vykonaných prác 
podľa bodu 3 článku II. zmluvy, ktorý bude tvoriť povinnú prílohu faktúry. Faktúra bude 
doručovaná v písomnom vyhotovení ba adresu objednávateľa.

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v súlade s týmto článkom alebo jej 
prílohou nebude preberací protokol, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
doplnenie. V takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom nasledujúcim po dni 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Úhrada bude 

realizovaná bezhotovostným prevodom v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného vo faktúre.

7. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 
objednávateľa na účet zhotoviteľa.

8. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie podľa tejto zmluvy.

Článok IV

Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodá rastlinný alebo iný materiál a/alebo nevykoná súvisiace 
práce v termíne podľa Článku I bodu 6 zmluvy má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť
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zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške I % z celkovej ceny s DPH uvedenej v Článku III. bode I 

zmluvy a to za každý i začatý deň omeškania.

2. V prípade, ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád dodaného materiálu a /alebo 
vykonaných prác bezodkladne po písomnej výzve objednávateľa na ich odstránenie , alebo 
v riadne začatom odstraňovaní vád napriek písomnej výzve objednávateľa nepokračuje, alebo 
vady v dohodnutej lehote neodstráni, má objednávateľ právo a predávajúci povinnosť zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (sto Eur) za každý i začatí deň omeškania.

3. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 4 článku VI. tejto zmluvy, 
má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € 
(jedentisíc EUR).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy uhradiť objednávateľ do 30 dní 
odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy je 
objednávateľ oprávnený uplatňovať u zhotoviteľa aj opakovane za každé porušenie 
dohodnutej povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, 
ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na 
náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa 
vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

5. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry riadne vyhotovenej 
v zmysle Článku III. zmluvy má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 

% z dlžnej sumy za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje 
zmluvnú pokutu uhradiť zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
zhotoviteľa na jej úhradu.

Článok V

Zodpovednosť za vady a záručné podmienky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať požadovaný materiál a práce v množstve 
a kvalite riadne a včas s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou 
a s platnou legislatívou.

2. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku požadovaného touto zmluvou 
alebo nezodpovedá účelu, na ktorý bolo dielo zhotovené alebo svojím rozsahom nezodpovedá 
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

3. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa momentom jeho prevzatia na 
základe preberacieho protokolu. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa jeho 
prevzatím na základe preberacieho protokolu.

4. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na vysadené dreviny a vykonané práce záruku v dĺžke 

12 mesiacov počítaných od okamihu prevzatia diela.

5. Plnenie záruky sa vzťahuje na úplne alebo nad 50% vyschnuté rastliny. Zhotoviteľ je povinný 
na vlastné náklady nahradiť rastliny v čo najkratšom možnom čase pri dodržaní 
agrotechnického termínu na výsadbu rastlín.

6. Vady diela uplatňuje objednávateľ u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí 
písomnou formou alebo e-mailom. Zhotoviteľ je povinný v lehote 1 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia uplatnenia vady, v prípade jej uplatnenia e-mailom odo dňa odoslania e-mailu na
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adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, písomne alebo e-mailom oznámiť objednávateľovi, či 
reklamáciu uznáva alebo neuznáva. V prípade uznania reklamácie si zmluvné strany písomne 
/e-mailom dohodnú termín začatia odstraňovania vád. Ak zhotoviteľ reklamáciu neuzná, 
svoje stanovisko je povinný odôvodniť. Ak v určenej lehote nedôjde k odstráneniu 
reklamovaných alebo ak nedôjde k dohode na termíne alebo ak zhotoviteľ nedoručí 
zamietavé stanovisko k reklamácii, je objednávateľ oprávnený nápravu si zabezpečiť sám, 

avšak na náklady zhotoviteľa.

Článok VI 

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené zamestnancami zhotoviteľa alebo tretími 
osobami, ktoré konajú v mene zhotoviteľa, v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené z nedbanlivosti alebo úmyselne v zmysle § 373 - 
386 Obchodného zákonníka. Objednávateľ nezodpovedá za prípad pracovného úrazu 
zamestnanca zhotoviteľa za plnenie zákonných povinností vo vzťahu k týmto zamestnancom. 
Prípadné škody, vzniknuté tretím osobám pri plnení predmetu zmluvy zhotoviteľom v plnom 
rozsahu znáša zhotoviteľ. Prípadné požiadavky na náhradu škody zo strany tretích osôb bude 
zhotoviteľ riešiť vo vlastnom mene a bez účasti objednávateľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať počas celej doby trvania zmluvy platné oprávnenie na dodávku 
materiálu a vykonávanie prác, ktoré zodpovedá predmetu zákazky.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby mal po celú dobu platnosti zmluvy riadne uzavreté 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou.

5. V prípade, ak sa zhotoviteľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len 
„register“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení 
neskorších predpisov, prehlasuje, že je v registri zapísaný pri podpise tejto zmluvy a bude 
v ňom zapísaný aspoň počas trvania tohto zmluvného vzťahu . Zhotoviteľ sa zaväzuje zapísať 
sa do registra aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k zmene 
takej okolnosti, ktorá zápis zhotoviteľa do registra v zmysle zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyžaduje.

6. Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené c bode 5. tohto článku zmluvy alebo ak nastanú 
okolnosti podľa § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora, objednávateľ je oprávnený 
neplniť, čo mu ukladá táto zmluva, pričom nie je v omeškaní a toto neplnenie sa nepovažuje 
za porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený v tomto prípade si uplatňovať voči 
objednávateľovi akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie.

Článok VII 

Ukončenie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 30.11.2022.

2. Táto zmluva zanikne:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) písomnou dohodou zmluvných strán alebo
c) písomným odstúpením od zmluvy.
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3. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia 
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy 

dohodou.

4. Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy podľa § 344 - § 351 Obchodného 
zákonníka alebo z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú nepredvídané okolnosti, 
nezávislé od vôle zmluvných strán, o ktorých v čase uzavretia zmluvy nevedeli ani ich 
nemohli pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať a ktoré zmluvné strany nemôžu 
ovplyvniť.

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy okamžite písomne odstúpiť, ak zhotoviteľ bude 
v omeškaní s dodaním tovaru a/alebo poskytnutím služieb podľa tejto zmluvy oproti 
dohodnutému termínu o viac ako 7 kalendárnych dní a/alebo v prípade ak zhotoviteľ nedodrží 
termín na odstránenie vady dodaného tovaru a/alebo poskytnutej služby a/alebo v prípade 
dodania vadného plnenia zo strany zhotoviteľ a/alebo v prípade porušenia ktorejkoľvek 
povinnosti podľa článku VI tejto zmluvy.

6. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť 
po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na 
odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov 
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 10 dní.

7. Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil 
do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľ podľa tejto 
zmluvy je vážne ohrozené.

8. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a je účinné odo dňa doručenia 
písomného prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

9. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z 
tejto zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné 
a zákonné sankcie a zodpovednosti za vady plnení, ktoré boli do odstúpenia od zmluvy 
zrealizované.

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky.

2. Zmluva je vyhotovená v piatich originálnych vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ dostane 
dve (2) vyhotovenia a objednávateľ tri (3) vyhotovenia.

3. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými platnými právnymi 
predpismi, najmä Obchodným zákonníkom.

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov
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(povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa.

5. Táto zmluva je povinne zverejnenou zmluvou podľa zákona č. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

6. Zmluvu možno meniť a doplniť len písomne a len z dôvodov uvedených v § 18 zákona č. 
345/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, s obojstranným súhlasom, vo forme očíslovaného dodatku podpísaného 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 
súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií - Cenová ponuka
Príloha č. 2 - Výkaz výmer - Rozpočet
Prílohe č. 3 - Zoznam pozemkov pre výsadbu drevín

V Pezinku dňa
'l'Í.Ô.ZoZZ.

V Oravskom Veselom dňa {W/M

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

IČO: 4ó 475 S69, IČ DPH: SX2023393130
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Verejný obstarávateí: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií
Cenová ponuka

„Výsadba drevín do verejnej zelene v meste Pezinok“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH? ANO1 Nli1

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

CENA CELKOM 78 551,00 94 261,20

Predmet Cena EUR bez DPH
20% DPH

Cena EUR 
s DPH

Výsadba drevín do verejnej zelene v meste
Pezinok - dodanie a výsadba 203 ks stromov a 35 ks 
kríkov + koly 609 ks a pol koly 406 ks /ukotvenie, 
hnojenie, výchovný rez/

78 551,00 15 710,20 94 261,20

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodný názov: DRYADA garden, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania): Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a funkcia): Zuzana Šimurdová, konateľka 

IČO: 46475869 

DIČ:2023393130

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK61 1100 0000 0029 2286 7523

Telefónne číslo: +421 948 313 631

E-mailová adresa: dryadagarden@dryadagarden.sk

Vyhlásenie uchádzača

Ja, dolupodpísaný uchádzač, týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v nami predloženej ponuke sú pravdivé
a úplné, v plnom rozsahu som sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, rozsahom predmetu zákazky 
a súhlasím s podmienkami verejného obstarávania. / \ /')

V Oravskom Veselom, dňa
Zuzana S imurdová

nehodiace sa prečiarknuť

:023393 i 30

mailto:dryadagarden@dryadagarden.sk




Príloha č. 2

Výsadba drevín do verejnej zelene v meste Pezinok
VÝKAZ VÝMER

P.Č. Popis Veľkosť
Merná

jednotka

Počet kusov 

spolu

Cena

jednotková v 

Eur bez DPH

Cena celkom v 

Eur bez DPH

1 Acer platanoides 15-17 ks 25 220,00 5 500,00
2 Acer platanoides "Deborah" 18-20 ks 41 260,00 10 660,00
3 CrataeQus leaviqata "Pauls Scarlet" 20-25 ks 10 419,00 4 190,00
4 Crataegus monogyna 15-17 ks 40 289,00 11 560,00
5 Fraxinus excelsior 15-17 ks 20 220,00 4 400,00
6 Prunus serullata "Royal Burgundy" 15-17 ks 12 219,00 2 628,00
7 Pyrus calleryana "Chanticleer" 15-17 ks 34 229,00 7 786,00
8 Tilia tomentosa "Brabant” 3540 ks 10 890,00 8 900,00
9 Tiiia cordata 15-17 ks 11 229,00 2 519,00
10 Ligustrum vulgare 3040 ks 35 J-

sl
C

O o 276,50
11 koly 6 ks 609 6,00 3 654,00
12 pol kol ks 406 5,00 2 030,00
13 výsadba stromov 18/20 súbor 41 50,00 2 050,00
14 výsadba stromov 16/18 súbor 142 40,00 5 680,00
15 výsadba stromov 20/25 súbor 10 65,00 650,00
16 výsadba stromov 35/40 súbor 10 120,00 1 200,00
17 výsdba krov súbor 35 4,50 157,50

18
ukotvenie dreviny troma kolmi (2 rady)

súbor 203 10,00 2 030,00

19 hnojenie rastlín súbor 203 5,00 1 015,00
20 výchovný rez stromov súbor 203 5,00 1 015,00
21 doprava (dodávka) súbor 1 650,00 650,00

SPOLU BEZ DPH 78 551,00

DPH 20% 15 710,20

SPOLU s DPH 94 261,20





Prílohe č. 3 - Zoznam pozemkov pre výsadbu drevín

Parcela Ulica

Počet 

drevín 

v ks

Druh dreviny Veľkosť

Parcela ieg. E č. 1 - 

480/1
Zumberská ulica 6 Crataegus ntonogyna 15-17

Parcela reg. C č. 734/6 ulica Rázusova 10
Crataegus leavigata „ Pauls 
Scarlet"

20-25

Parcela reg. C č. 817

oblasť medzi 

Vinohradníckou cestou 

a Rozálkou (v blízkosti 

areálu Rozálka)

20 Ft ax i tuts excels i o t • 15 -17

Parcely reg. C č. 820/1 

a 818/1

oblasť oproti odbočke 
k Aréne Pezinok - zimný 

štadión pri ceste Rozálka

11 Tilia Cordata 15-17

Parcely reg. C č. 820/1 

a 818/1

oblasť oproti odbočke 
k Aréne Pezinok - zimný 

štadión pri ceste Rozálka
7 Acer platanoides 15-17

Parcely reg. C č. 830/1 

a 818/1
pri ceste Rozálka 12

Prunus serrulatet „ Royal 
Burgundy"

15 - 17

Parcely reg. C č. 830/1 

a 818/1
pri ceste Rozálka 28 Pyrus calleryana „Chanticleer" 15-17

Parcela reg. C č.

2779/3
ulica Banícka 6 Pyrits calleryana ,, Chanticleer " 15-17

Parcely reg. C č.

5046/6 a 5046/2
ulica Holubyho 10 Tilia tomentosa ,. Barbant" 35 - 40

Parcely reg. C č.
5270/2, 5267/1 

a 5267/2
ulica Fajgalská 18 Acer platanoides 15-17

Parcela reg. C č. 821/1 ulica Hasičská 34 Crataegus monogyna 15-17

Parcela reg. C č. 821/1 ulica Hasičská 41 Acer platanoides „ Deborah " 15-17

Parcela reg. C č. 817 Ulica L. Novomestského 35 Ligustnim vulgare 30-40
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