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1. IDENTIFIKČNÉ ÚDAJE STAVBY 
Názov stavby:                           ZELENE OBCE - PODPORA BIODIVERZITY  PRVKAMI ZELENEJ  INFRAŠTRUKTÚRY  
 V OBCIACH SLOVENSKA 
Miesto stavby:                          OBEC ŠROBÁROVÁ   - 1. AREÁL FUTBALOVÉHO  IHRISKA  
                                                                                         2. PLOCHA PRED KOSTOLOM A PRI OBECNOM ÚRADE  
Investor:                                   OBEC  ŠROBÁROVÁ 
Účel projektu:                           RP 
Katastrálne územie:                 ŠROBÁROVÁ ,OKRES KOMÁRNO 
Kraj:                                         NITRIANSKÝ 
Katastrálne číslo:                     p.č. 213/3 , 193/1  
 
Parcelné čísla a vzťah k žiadateľovi : parcela č. 213/3  - typ "C" , P.č. 193/1  - typ "C" 
vlastník :  
OBEC ŠROBÁROVÁ , ŠKOLSKÁ 45, ŠROBÁROVÁ  SR 
 

       Kontaktná osoba :                     ANNA ŠUŠOLIAKOVÁ -  STAROSTKA OBCE  
 e-mail: starostka.srobarova@gmail.com  
                                                        +421 35 779 85 44, 0918 408 301 
 

Okres:                                      KOMÁRNO 
Dátum:                                     MAREC 2020 
 
 
Zhotoviteľ:  PARTER – 
                 Ing .Michaela Mederlyová – autorizovaný krajinný architekt 0008 KA 
                 Dolná č.5  
                 927 00  Šaľa 
                 IČO : 300 190 10 
                 IČ DPH : SK 102 02 773 79 
       
Kategórie vegetačných úprav: podpora biodiverzity ,  hygienická, mikroklimatická, vetrolamu, ekologická a  estetická 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE VEGETAČNÝCH ÚPRAV 

jedná sa o úpravu plôch obecných verejných priestorov  
 
1. areál futbalového ihriska ...po asanácii prestárlých a ťažko poškodených, zdravie a životy ohrozujúcich stromov 
navrhujem novú výsadbu stromov s fukciou vetrolamu, vylepšenia mikroklímy , oddelenie funkčne rozdielnej plochy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:starostka.srobarova@gmail.com
tel:+421357798544
tel:+421918408301
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2. plocha verejná uličná - plocha pred kostolom a popri Obecnom úrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
celková výmera riešeného 1. územia:                                 8 641 m2 
celková výmera riešeného 2. územia:                                20 363m2 
 

• počet  a druhy stromov lokality 1. areál ihriska  
OZN NAZOV NAZOV LATINSKY KS 
FRO FRAXINUS ORNUS JASEN MANNOVY 6 
AP ACER PLATANOIDES JAVOR MLIECNY 14 
CB CARPINUS BETULUS HRAB OBYCAJNY 13 
SOR SORBUS AUCUPARIA JARABINA VTACIA 6 
TP TILIA PLATYPHYLLOS LIPA VELKOLISTA 1 
      40 

 
• počet a druhy stromov lokality 2. verejná plocha uličná  

OZN NAZOV NAZOV LATINSKY KS 
FRO FRAXINUS ORNUS JASEN MANNOVY 5 
SOR SORBUS AUCUPARIA JARABINA VTACIA 6 
TP TILIA CORDATA LIPA MALOLISTA 7 
      18 

 
celkový počet stromov navrhovaných ako nové vegetačné prvky v obci                                                              58 ks 
 

FRAXINUS ORNUS JASEN MANNOVY Obv 14/16 11 
ACER PLATANOIDES JAVOR MLIECNY Obv 14/16 14 
CARPINUS BETULUS HRAB OBYCAJNY Obv 14/16 13 
SORBUS AUCUPARIA JARABINA VTACIA Obv 14/16 12 
TILIA PLATYPHYLLOS LIPA VELKOLISTA Obv 14/16 1 
TILIA CORDATA LIPA MALOLISTA Obv 14/16 7 

     58 
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3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH VÝSADBY  
 
lokalita 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
miesta asanácie starých topoľov 

 
                                                              Šipky vyznačujú miesta nových výsadieb 

 
jedná sa o náveternú stranu, ohrozujúcu športové podujatie na ploche ,plocha je mimo centrum obce , susedné pozemky sú zo 
severozápadu len polia, zo  severovýchodu  záhrady a pozemky rodinných domov. Príjazdová komunikácia je prašná, 
nespevnená. 
v areáli sa realizujú  okrem športových podujatí rôzne spoločenské akcie pre malé deti, rodičov , pre mládež ale aj pre 
návštevníkov a fanúšikov  
 jestvujúce porasty stromov: v súčasnosti po asanácii 
 súčasný územia vzťah k krajinnému priestoru: nie je súčasťou žiadneho chráneného územia 
 potencionálne riziká : nakoľko sa jedná o športový areál, nenavrhujem z dôvodu hygieny a možnosti výskytu bodavého 

hmyzu plodové dreviny typu čerešňa, nakoľko šťavnaté plody padajúce na zem lákajú včely, osi a hrozí bodnutie a 
alergické reakcie človeka /detí aj dospelých/  

 navrhované dreviny novej výsadby: vid popis v tabuľke 
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FRAXINUS ORNUS JASEN MANNOVY 
Pôvodná drevina, Jaseň mannový patrí medzi svetlomilné druhy, ale v mladosti znáša slabé 
zatienenie. Vydrží extrémne nedostatky vlahy, ako aj presychavé skalné podklady so slabou 
vrstvou zeminy. Je náročný na živnosť pôdy a dáva prednosť bázickým podkladom. Jeho 
optimum predstavujú vápenaté substráty 

ACER PLATANOIDES JAVOR MLIECNY 

V intraviláne je vhodný do alejových i skupinových výsadieb, je veľmi zaujímavý aj ako 
solitérny strom. V spevnených plochách dlhodobo trpí nedostatkom vlahy a nižšou vzdušnou 
vlhkosťou, následkom čoho zasychajú listy, znižuje sa životnosť a taktiež estetickosť v podobe 
nedostatočného vyfarbovania listov v jesennom období. Je citlivý na posypovú soľ a v prípade 
nepriaznivých podmienok môže trpieť mrazovými trhlinami. Korene javora mliečneho v 
dospelosti poškodzujú inžinierske siete. Dosť často sa v intraviláne miest a obcí nachádza 
ako náletová drevina. 

CARPINUS BETULUS HRAB OBYCAJNY 

Drevina znáša zatienenie, dobre rastie v podrastoch. Viac sa vyskytuje na vlhkejších 
stanovištiach, ale hojne sa nachádza aj na suchých, výslnných a v lete vysychavých 
podkladoch, neznáša záplavové oblasti. Hrab obyčajný nemá rád rašelinové pôdy a taktiež 
chudobné kyslé pôdy. Je odolný voči klimatickým zmenám, netrpí mrazmi ani suchom. 
Vyhovujú mu priemerne vlhké a priepustné pôdy, nie však zamokrené. 

SORBUS AUCUPARIA JARABINA VTACIA 

Jarabina je svetlomilná, v mladosti znáša zatienenie. Vďaka rýchlemu rastu vypĺňa holé 
nezaburinené plochy na exponovaných lesných stanovištiach. Ľahko sa ujme aj vo vnútri 
porastu. Postupne s vekom nároky na svetlo stúpajú. Drevine najviac vyhovujú kyslejšie pôdy. 
Netoleruje zasolenie. Veľmi dobre znáša mrazy a taktiež extrémne letné teploty. Dobre rastie 
v živných, mierne vlhkých až vlhkých a priepustných pôdach 

TILIA PLATYPHYLLOS LIPA VELKOLISTA 

Patrí medzi lesné dreviny, ktoré znášajú tieň. Rastie v spodnej časti zmiešaných porastov, 
často v krovitej forme. Má rada vlhké stanovištia. Na pôdu má stredné nároky. Je veľmi 
prispôsobivá klimatickým podmienkam. Netrpí škodami po silných mrazoch alebo po vysokých 
teplotách. Pre veľkú odolnosť sa uplatňuje v intravilánoch i mestách. Znáša presádzanie, 
orezávanie, nešetrné zaobchádzanie, navážku, výkopové práce v okolí stromu, je však citlivá 
na posypové soli. Rastie v mierne vlhkých a chudobnejších, ale aj bohatších pôdach na 
výslnnom stanovišti či v mierne zatienených polohách. Na dlhotrvajúce sucho a extrémne 
letné teploty reaguje zasychávaním listov. Nemá rada vysádzanie do spevnených plôch, 
obľubuje voľné otvorené pôdy a široké zelené pásy 

 
 

lokalita 2. 
riešime verejnú plochu , priestory pred kostolom a popri Obecnom úrade. Jedná sa o uličnú výsadbu, kde po asanácii jestvujúcich 
pagaštanov konských vytvoríme novú líniovú výsadbu lipy malolisté , na bočnej strane kostola popri parkovisku výsadbu jaseň mannový v 
počte 5ks , oproti na ploche OÚ jarabina vtáčia v počte 6ks, so solitérne osadenou lipou malolistou v počte 1ks. V uličnej zóne pred 
kostolom / po u cesty rastúcich pagaštanoch/ navrhujem v línii chodníka, mimo trasu vedenie verejného osvetlenia , vysadenie 6ks lipy 
malolistej ako novej líniovej výsadby. 
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 jarabiny v línii a soliterne vysadená lipa malolistá v strede  
 

 
 
po asanovaných pagaštanoch v línii komunikácie  -  vysadené lipy malolisté v línii chodníka 
 
 jestvujúce porasty stromov: staré a ohrozujúce pagaštany asanované, rast tesne podzemných sietí, blízkosť miestnej 

komunikácie ohrozuje bezpečnosť prevádzky a narušuje asfaltový povrch koreňmi 
 súčasný územia vzťah k krajinnému priestoru: nie je súčasťou žiadneho chráneného územia 
 potencionálne riziká : treba pred výsadbou presne vytýčiť podzemné siete a ich OP, rešpektovať nadzemné obmedzenia 

a zachovať výhľad do odbočovacieho pásu miestnej ulice 
 navrhované dreviny novej výsadby: vid popis v tabuľke 

 

FRAXINUS ORNUS JASEN MANNOVY 

 

SORBUS AUCUPARIA JARABINA VTACIA 
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TILIA CORDATA LIPA MALOLISTA 

 

 
4. SÚVISIACE ÚKONY   
 
VÝSADBY DREVÍN : úkon obsahujúci definovanie miesta vysadenia dreviny s balom na trvalé stanovište, definované v RP. tento úkon 
vykonávajú len odborne spôsobilí pracovníci sadovníckej firmy alebo osoby pod vedením takejto osoby , zodpovedajúcej za správne prevedenú 
technologiu prác a a pridružených činností. Pri zabezpečovaní zálievky je pravdepodobnosť použitia malej mechanizácie ako napríklad malej 
cisterny pre možnosť polievania v ťažko dostupných miestach, prípadne inej drobnej mechanizácie / prevoz materiálu, kombinátory.../ 
 
APLIKÁCIE PÔDNEHO SUBSTRÁTU: určeného pre jednotlivé druhy stromov  - jedná sa o úkon zahrňujúci prisyp alebo zásyp pôdneho 
vylapšujúceo substrátu do výkopovej jamy , ktorý vylepšuje vlastnosti pôdnych vrstiev . Pôdny substrát aplikujeme šetrným spôsobom ku každej 
vysadenej drevine / stromu/ , spôsob zvolíme podľa podmienok jednotlivých lokalít, je možné použitie mobilného preosievača zeminy priamo na 
mieste výsadby. 
 
OCHRANA PÔDNEHO SUBSTRÁTU : jedná sa o použitie ochranných prvkov pre ochránenie vrchnej vrstvy pôdy = zásypovej vrstvy zeminy, 
netkanou textíliou, ktorá sa prekrýva mulčovacím materiálom  / kôrovinová drť, štiepky / o hr vrstvy 7-10cm 
 
NEVYHNUTNÉ TERENNÉ A ZEMNÉ UPRAVY : jedná sa o úkon pri spôsobe hĺbenia ´výsadbovej jamy a úpravy pôdneho krytu, za použitia 
mechanizácie - pôdna fréza, drvič koreňov, ľahkých výkopových mechanizmov , ktoré pomôžu uľahčiť ručnú prácu a súčasne nepoškodia 
okolité plochy a terén 
 
FIXAČNO STABILIZAČNÉ OPATRENIA : pre podporu rastu vegetačných prvkov / stromov / , ich fcia je podporiť stabilizáciu dreviny v ploche, 
ochrániť pred vetrom a čiastočne mechanickému poškodeniu, fixačno stabilizačné prvky sú drevené koly so špicou, dl 250/300cm, priemer 6cm, 
pomocný materiál k úväzu a podľa možností osadenie podpovrchovej flexodrenáže o priemere 8cm okolo koreňového balu každej dreviny / 
osádzame už pri výsadbe/ , dĺžka jednotlivej drenáže je cca 2,5m ku stromu  
 
 
MONITORING VITALITY JEDNOTLIVÝCH DREVÍN : zabezpečuje sledovanie rastových štádií jednotlivých drevín po dobu trvania rámcovej 
dohody. Účelom je zabezpečenie ochrany dreviny pred mechanickým  poškodzovaním , prípadne ničením dreviny. Zisťujeme tak zdravotný 
stav, fyziologickú vitalitu, prevádzkovú bezpečnosť a tak následne vyhodnotiť potrebnú starostlivosť. Súčasne je monitoring zameraný na 
prípadný výskyt škodcov, patogenov, ktoré by mohli mať vplyv aj na okolité porasty iných vlastníkov. Pri každom monitoringu sa vyhotovuje 
súhrnný posudok z miesta, robí sa foto dokumentácia, vyhodnocuje sa stav každej dreviny . Po vyhodnotení sa určujú odporúčania a metódy 
ako stav napraviť. 
 
 
5. SPÔSOB VÝSADBY  
spôsob realizácie výsadby bude v súlade s platnou legislatívou , to znamená, že realizácia výkopových prác = príprava jamiek, ošetrenie 
výsadbového materiálu a aj spôsob kotvenia bude realizovaný : 

 Vyhĺbenie výsadbovej jamy s veľkosťou odpovedajúcou vysadzovanému balu , optimálna jama je o veľkosti 80x80x80cm /minimálne 
o 1,5 až 2x väčší než je koreňový bal. V prípade zhutneného podložia toto skypríme a zaistíme dostatočnú drenáž, pri veľkom 
zhutnení skypríme aj bočné steny, aby bočné korene mohli prerastať do strán 

 Pred aktom výsadby prevedieme výsadbový rez = presvetlenie koruny, odstránenie konkurenčných výhonov. Strom osadíme do 
výsadbovej jamy tak, aby bol koreňový kŕčok  /miesto, kde prechádza koreň v kmeň/ v rovnakej j úrovni ako pri pestovaní v škôlke.   

 Do jamy zatlčieme dva /tri/ drevené koly takej dĺžky , aby koniec  siahal min 10cm pod najnižšie konáre tvoriace korunu. V prípade 
nakypreného podložia je potrebné rátať so sadaním pôdy.  

  Pri výsadbách v mestskom prostredí a v ťažších podmienkach je potrebné zvážiť čiastočnú alebo úplnú výmenu pôdy,  jamu   
postupne zasypávať a zhutňovať zásyp. V priebehu zasypávania je možné umiestniť závlahovú sondu, po výsadbe osadíme ochrannú  
manžetu  okolo pätky kmeňa, čím zabezpečíme ochranu vôči mechanickému poškodeniu pri kosení a pod 
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 Drôtený kôš ani jutový bal z koreňov neodstraňujeme, v pôde sa skoro rozpadne, uvoľňujeme len drôty a úväz , ktorý je v tesnej 
blízkosti koreňového krčku,  aby nedošlo k jeho poškodeniu. Vytvoríme závlahovú misu, prípadne môžeme namulčovať okolie 
stromu. Pre fixovanie stromu uviažeme kmeň k vopred zatlčeným kolom, čo najvyššie ku konci kolov. K tomuto sa najlepšie hodia 
ploché popruhy určené k viazaní stromov. Koly spevňujeme drevenými priečkami, kmeň obalíme jutou alebo rákosovou rohožou, 
ktorá chráni kmeň pred mrazom alebo ostrým jarným slnkom.  

 Pravidelná závlaha je samozrejmosťou 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schémy kotvenia a upevnenia stromov ,                                                                    ochranná plastová manžeta  
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   vzor stabilizačných kolov so špicou 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPOZORNENIE: ak sa v miestach plánovanej výsadby alebo v jej blízkosti nachádzajú inžinierske siete , je potrebné ich reálne vyznačenie 
správcov siete a dodržať OP ...bude potrebný písomný súhlas správcu siete  

• stromy vysádzať 1m od okraja chodníka, pri vozovke dodržať vzdialenosť medzi jednotlivými stromami podľa veľkosti koruny cca 
10m, od začiatku ulice cca 10m, od vjazdov do objektov min 2,5m, od stĺpov verejného osvetlenia min 3m 

• vzdialenosť medzi stromami podľa druhov by mala byť - pri menšej korune  cca5m, pri strednej korune  8m, priširokej korune min 
8/10m 

• pri parkovacích plochách dodržujeme pravidlo 1strom / dve až 3 parkovacie miesta  
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6. STAROSTLIVOSŤ O VÝSADBY:  

platné  STN 837010  súvisiace s prácou s drevinami 
 

 
 

• starostlivosť o vysadené stromy začína po ukončení výsadby a trvá min 2 až 3 roky. Technické podklady pre Starostlivosť o 
vegetačné prvky sú vymedzené súbormi STN a ON .  

• zálievka : je súčasťou starostlivosti a mala by byť aspoň každých 5 dní,rátame s množstvom 50 l pre strom, formou pomalého 
vsakovania v oblasti nad koraňami. odporúčame zavlažovacie vaky , umiestnené pri kmeni stromu. 

 

 
 

• mulčovanie : závlahová misa vyplnená štiepkou, korovinovou drťou, sa doplňa do úrovne pôvodného terénu o hr vrstvy 
aspoň 10cm.  

• prihnojenie : použitie hnojív pri výsadbe sa neodporúča, odporúčam vylepšenie pôdy pôdnym kondicionérom / 
•                 /TERRACOTTEM / Obsahuje hydrokryštály, čím dlhodobo udržiava dobrý vodný režim substrátu, obsahuje 

hnojivá a stimulárory rastu, 100g na 15 litrov pôdy.  
• Životnosť v pôde až 10 rokov.                                                           
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•   Terracottem je zmes 23 zložiek zo 4 rôznych skupín( hydroabsorpčné polyméry, rastové stimulátory, hnojivá, nosný 
materiál), ktoré všetky synergickým spôsobom napomáhajú procesu rastu rastlín. Prednosti terracottemu: po primiešaní do 
pôdy jednotlivé zložky -zlepšujú pôdnu štruktúru, zlepšujú rast rastlín, redukujú objem i frekvenciu závlahy(od 40do 60%), 
umožňujú rast rastlín v degradovaných, zasolených alebo inak poškodených pôdach, zvyšujú schopnosť rastlín prežiť 
obdobie stresu, zvyšujú efektívne využitie hnojív o 20 až 50 %. 

• rez a ošetrenie vzrastlých  stromov: 
• pred jarným obdobím zabezpečiť ostrihanie koruny listnatého stromu na 1/3 dlžky výhonov/konárov 
• zabezpečiť pravidelné polievanie počas celej veget.doby v dávke 50l/k drevine, / brať do úvahy charakter počasia 
• zabezpečiť postrek proti živočíšnym škodcom a hubovým chorobám podľa potreby 
• zabezpečiť opravu či obnoviť kotvenie dreviny  

7.  SÚVISIACA LEGISLATÍVA  STN 837010  
 
Negatívne faktory stanovišťa poškodzujúce stromy 
 
• zhutnenie pôdy v koreňovom priestore 
• jazda stavebných stromov a dopravných prostriedkov 
• prejazd stavebných strojov a dopravných prostriedkov 
• prechádzanie 
• nasadenie zhutňovacích zariadení 
• inštalácia stabilných strojov (miešačky betónu a pod.) 
• zníženie úrovne terénu v koreňovom priestore (odkopávky) 
• zvýšenie úrovne terénu v koreňovom priestore (navážky) 
• stavebné jamy, ryhy a iné hĺbené výkopy (napr. pre vedenie  sietí technického vybavenia – tzv. „inžinierskych sietí“) 
• zníženie hladiny podzemnej vody 
• deponie pôdy, piesku a pod. 
• skladovanie látok škodlivých pre rastliny a pôdu (rozpúšťadlá, minerálne oleje, pohonné látky, kyseliny, liehy, soli, farby, 

cement, vápno...) 
• uzatvorenie pôdneho povrchu stavebnými konštrukciami (nepriepustnými pre vodu a vzduch) 
• mechanické poškodenie nadzemnej časti stromu 
• stavebné stroje a dopravné prostriedky 
• upevňovanie drôtov, lán a reťazí 
• zatĺkanie klincov a šrobení 
• spaľovanie odpadov 
• náhle uvoľnenie stromov z porastového zápoja, čoho dôsledkom môže byť: 
• fyziologický šok (preriedenie až usychanie koruny) 
• „kôrová spála“ – popukanie a odlupovanie kôry 
• mechanické poškodenie vetrom, snehom alebo námrazou 
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8. MONITORING  / údržba a kontrola vegetačných prvkov / 
 
 
 manažment údržby   

úkon počet  termín počas roku  
Dodávateľský úkon 
/Zástupca obce / 
Poverený pracovník  

kontrola a údržba 
mladých výsadieb 2x ročne V.  +  IX. 

P 

zálievka od IV. - do X.  Za sucha 2x mesačne IV.  V _  VIII. IX 
P 

       

kontrola stabilizačných 
kolov a úväzu 1x po zime 1x 

P 

       

odstraňovanie obrastu a 
koreňových výmladkov 1x VII.  

P 

       

rez v korune  podľa potreby III. _ IV P 

výchovný pred výsadbou  keď leží strom na zemi  P 

zmladzovací 1x podľa druhu dreviny, III. IV P 

poškodených ,suchých 
výhonov podľa potreby, dlhodobo podľa potreby, dlhodobo 

P 

Pri výskyte škodcov alebo 
iných chorôb Podľa potreby  Podľa pokynov v návode prostriedku 

 
D 

        

sledovanie a nahlásenie 
škôd na porastoch celoročne , pri výskytu priebežne 

  
Z 

        

potrebná náhradná 
výsadba 

v tomto regióne jeseň, dodávateľsky, 
podľa PD jeseň  X. -XI D 

        

kontrola úkonov  záručná doba 2 roky, počas tejto doby VIII. _ X.  D+Z 

Po ukončení záručnej 
doby kontrola celkového 
stavu 

1x V plnej sezóne rastu /VI - VIII/ D+Z  
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 9. SUMÁRNY VÝKAZ VÝMER 
 
 REKAPITULAČNÝ 

VÝKAZ VÝMER 

      

 
1 DODANIE DREVÍN 

    

 

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková Cena celkom spolu cena s 

DPH 
1 2 3 4 5 6 7   
1. STROMY DODAVKA 

     
  

1 FRAXINUS ORNUS JASEN MANNOVY ks 11 84,060 924,66 1109,592 
2 ACER PLATANOIDES JAVOR MLIECNY ks 14 73,220 1 025,08 1230,096 
3 CARPINUS BETULUS HRAB OBYCAJNY ks 13 84,930 1 104,09 1324,908 
4 SORBUS AUCUPARIA JARABINA VTACIA ks 12 71,81 861,72 1034,064 
5 TILIA PLATYPHYLLOS LIPA VELKOLISTA ks 1 70,290 70,29 84,348 
6 TILIA CORDATA LIPA MALOLISTA ks 7 70,290 492,03 590,436 

  
DODAVKA SPOLU KS 58,000   4 477,87 5 373,44 

  
  

   
  

 
2 SÚVISIACE ÚKONY 

    
 

Č.       počet jednotková 
cena spolu cena bez DPH spolu cena s 

DPH 

 1 Výsadba drevín    58,000 19,00 1 102,00 1322,4 

 2 Aplikácie substrátu určeného 
pre jednotlivé druhy drevín   58,000 9,50 551,00 661,2 

 3 Ochrana pôdneho substrátu   58,000 24,40 1 415,20 1698,24 

 4 Nevyhnuté terenné a zemné 
úpravy   58,000 9,45 548,10 657,72 

 5 Fixačno stabilizačné prvky  a 
opatrenia      58,000 9,45 548,10 657,72 

 6 Následný monitoring 
jednotlivých drevín    58,000 6,20 359,60 431,52 

  Celkom       4 524,00 5 428,80 

       
 

 
  celková rekapitulácia   počet bez DPH s DPH  

 
1 DODANIE DREVÍN   58,000 4 477,87 5 373,44 

 

 2 SÚVISIACE ÚKONY   58,000 4 524,00 5 428,80  

 SPOLU       9 001,87 10 802,24  
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 11. REKAPITULAČNÝ  VÝKAZ VÝMER 
 
  REKAPITULAČNÝ VÝKAZ 

VÝMER  

    

 
1 DODANIE DREVÍN 

    

 

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom Cena jednotková Cena celkom spolu cena s 

DPH 
1 2 3 4 5 6 7   
1. STROMY DODAVKA 

     
  

1 FRAXINUS ORNUS JASEN MANNOVY ks 11 84,060 924,66 1109,592 
2 ACER PLATANOIDES JAVOR MLIECNY ks 14 73,220 1 025,08 1230,096 
3 CARPINUS BETULUS HRAB OBYCAJNY ks 13 84,930 1 104,09 1324,908 
4 SORBUS AUCUPARIA JARABINA VTACIA ks 12 71,81 861,72 1034,064 
5 TILIA PLATYPHYLLOS LIPA VELKOLISTA ks 1 70,290 70,29 84,348 
6 TILIA CORDATA LIPA MALOLISTA ks 7 70,290 492,03 590,436 
7               

  
DODAVKA SPOLU KS 58,000   4 477,87 5 373,44 

  
  

   
  

 
2 SÚVISIACE ÚKONY 

    
 

Č.       počet jednotková cena spolu cena bez 
DPH 

spolu cena s 
DPH 

 1 Výsadba drevín    58,000 19,00 1 102,00 1322,4 

 2 Aplikácie substrátu určeného pre 
jednotlivé druhy drevín   58,000 9,50 551,00 661,2 

 3 Ochrana pôdneho substrátu   58,000 24,40 1 415,20 1698,24 

 4 Nevyhnuté terenné a zemné 
úpravy   58,000 9,45 548,10 657,72 

 5 Fixačno stabilizačné prvky  a 
opatrenia      58,000 9,45 548,10 657,72 

 6 Následný monitoring jednotlivých 
drevín    58,000 6,20 359,60 431,52 

  Celkom       4 524,00 5 428,80 

       
 

 
  celková rekapitulácia   počet bez DPH s DPH  

 1 DODANIE DREVÍN   58,000 4 477,87 5 373,44  

 2 SÚVISIACE ÚKONY   58,000 4 524,00 5 428,80  

 SPOLU       9 001,87 10 802,24  

 
 



OZN NAZOV NAZOV LATINSKY KS
FRO FRAXINUS ORNUS JASEN MANNOVY 6
AP ACER PLATANOIDES JAVOR MLIECNY 14
CB CARPINUS BETULUS HRAB OBYCAJNY 13
SOR SORBUS AUCUPARIA JARABINA VTACIA 6
TP TILIA PLATYPHYLLOS LIPA VELKOLISTA 1

40



OZN NAZOV NAZOV LATINSKY KS
FRO FRAXINUS ORNUS JASEN MANNOVY 5
SOR SORBUS AUCUPARIA JARABINA VTACIA 6
TP TILIA CORDATA LIPA MALOLISTA 7

18
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