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N á v r h    u z n e s e n i a  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo    
mestskej časti Bratislava – Ružinov 
 
 
 
 
A.     s ch v a ľ u j e  
 
zabezpečenie výkonu verejno-prospešných služieb a výkonov na území mestskej časti podľa potrieb 
mestskej časti Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a.s. so sídlom Mlynské Luhy 
19, 821 05, IČO: 35 828 064, („poskytovateľ“) v rozsahu predmetu činnosti tejto akciovej spoločnosti 
v súlade s ust. § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a to formou Rámcovej zmluvy s nasledujúcimi podmienkami : 

1. doba uzatvorenia Rámcovej zmluvy - 10 rokov s účinnosťou od 01. 01. 2013 s možnosťou 
písomnej výpovede, 

2. poskytovateľ zabezpečí podľa potrieb mestskej časti na území mestskej časti najmä výkon 
verejno-prospešných služieb v rozsahu svojho predmetu činnosti s podmienkami 
prerokovanými v KLPaK dňa 23.10.2012; KFPČaI dňa 23.10.2012 a v KÚPŽPaD 
dňa 29.10.2012, 

3. služby zabezpečí poskytovateľ na základe osobitne doručených čiastkových zmlúv o dielo 
alebo objednávok, 

4. cena za poskytované služby bude stanovená cenníkom v súlade so zák. č. 18/1996 Zb. 
o cenách v znení neskorších predpisov ako jednotková cena. 

 
 
B.     u k l a d á 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke 
 
Pripraviť návrh Rámcovej zmluvy s Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, a.s. so 
sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05, IČO: 35 828 06 podľa bodu A. tohto uznesenia 
 
         T:  do 14. 12. 2012. 
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     Dôvodová správa 
 
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., je obchodnou spoločnosťou so 100% 
majetkovou účasťou mestskej časti.  
 
Na zabezpečovanie verejno-prospešných služieb a výkonov uzatvorila Mestská časť Bratislava - 
Ružinov ako objednávateľ so spoločnosťou Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., ako 
zhotoviteľom Rámcovú zmluvu o dielo a to odo dňa 15.05.2003 na čas neurčitý, ktorej platnosť bude 
ukončená dohodou  zmluvných strán k 31. 12. 2012.  
 
V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/XII/2012 zo dňa 26.06.2012 navrhujeme 
schváliť zmluvné podmienky Rámcovej zmluvy, ktoré sa v predmetnej zmluve menia odo dňa 
01.01.2013. 
 
S poukazom na uvedené zdôrazňujeme potrebu upraviť zmluvné vzťahy novou Rámcovou zmluvou 
s tým, že predpokladáme navýšenie jednotkových cien podľa priloženého Cenníku poskytovaných 
služieb, ktoré sú zapracované do  návrhu rozpočtu mestskej časti pre rok 2013 a predstavujú navýšenie 
nákladov o 250 000,- € bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

STANOVISKO 
 

 
K bodu:“ Návrh na schválenie podmienok Rámcovej zmluvy na zabezpečovanie verejno - 
prospešných služieb spoločnosťou Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s..“ 

Predkladateľ: Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu 
 
 
 

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI) 
Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 23. 10.  2012 

 
 
 
KFPČaI prerokovala a 
 
 
1/ berie na vedomie predložený materiál :“ Návrh na schválenie podmienok Rámcovej zmluvy 
na zabezpečovanie verejno - prospešných služieb spoločnosťou Ružinovský podnik verejno-
prospešných služieb, a. s.“ 
 
2/ odporúča MZ návrh schváliť 
 
 

                          
 
 
 

                                                Ing. Gunter Furin 
                                predseda KFPČaI 

 
 
 
 
Zapísala:  
Emilie Sihelníková 
tajomníčka KFaPČ 



STANOVISKO 
 
 
 
K bodu: „Návrh na schválenie podmienok Rámcovej zmluvy na zabezpečovanie 
verejno-prospešných služieb spoločnosťou Ružinovský podnik verejno-prospešných 
služieb, a. s.“ 
 
 
Predkladateľ:   Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu 

 
 
 

zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KMLPaK) 
mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa  23. 10. 2012 

___________________________________________________________________ 
 
KMLPaK 
 
prerokovala a  
 

berie na vedomie predložený návrh Rámcovej zmluvy na zabezpečovanie 
verejno-prospešných služieb, spoločnosťou Ružinovský podnik verejno-
prospešných služieb, a. s. 
 

 
 

 
 
 
Hlasovanie:   Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
 
 
 
 
        JUDr. Daniela Šurinová v. r.
  
             predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 23. 10. 2012 
Zapísala: Zeleníková 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

 
   

     
 
 
 V Bratislave dňa 29.10.2012 

 
 
 
 
 
 
     STANOVISKO 
 
 
Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu 
„Návrh na schválenie podmienok Rámcovej zmluvy na zabezpečovanie 
verejnoprospešných služieb spol. RP VPS a.s.“. 
 
 
 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 
29.10.2012 prijala nasledovné stanovisko: 
 

A) berie predkladaný materiál na vedomie, 
B) odporúča schváliť v MZ Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
 
 

 
 
 

 
 
        Mgr. Boris Cehlárik v.r. 

   predseda komisie 
  
 
 
 
 
 
               
Zapísala: Mgr. A Szökeová 
         tajomníčka  



RÁMCOVÁ ZMLUVA 
č. .............. 

uzatvorená podľa ods.2 § 269 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 

 
Zmluvné strany: 
 
1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Ružinov 
   Mierová 21, 827 05 Bratislava  
Zastúpený:   Ing. Dušan Pekár, starosta 
IČO:    00 603 155 
DIČ:   0000603155 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., pobočka Ružinov 
Číslo účtu:   1575713153/0200 
 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
2. Poskytovateľ: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. 
Adresa:  Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava 
IČO:   35 828 064 
DIČ:   2020247328 
IČ DPH:  SK2020247328 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
Číslo účtu:  0041639062/0200 
Zastúpená:  Mgr. Attila Horváth, predseda predstavenstva 
   František Németh, člen predstavenstva 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, 
vložka č. 2890/B. 
 
(ďalej ako „poskytovateľ“) 
 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Objednávateľ je jediným akcionárom akciovej spoločnosti „Ružinovský podnik 
verejno-prospešných služieb, a. s.“ Objednávateľ má záujem o zabezpečovanie 
verejno - prospešných služieb a výkonov poskytovateľa ako verejno-prospešného 
podniku pôsobiaceho na území mestskej časti Bratislava - Ružinov. 

2. Poskytovateľ ako samostatný právny subjekt zabezpečuje výkon verejno-
prospešných služieb v rozsahu svojho predmetu činnosti najmä pre potreby 
objednávateľa a to na území mestskej časti Bratislava – Ružinov. Poskytovateľ 
disponuje odbornými kapacitami a technickým vybavením na zabezpečovanie 
verejno-prospešných služieb požadovaných objednávateľom. 

 



Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť a vykonať pre 
objednávateľa na základe jeho požiadaviek, v ním stanovenej lehote a za cenu 
podľa článku IV tejto zmluvy nasledujúce verejno-prospešné služby: 

- čistenie a údržba komunikácií, 

- čistenie kanalizačných vpustí, 

- čistenie a údržba verejných priestranstiev (najmä zeleň, parkoviská, schody), 

a. vrátane výsadby a náhradnej výsadby drevín, okrasných drevín a stromov a 

b. rezu živých plotov, okrasných drevín a stromov, 

- odvoz a likvidácia objemného odpadu, 

- likvidácia neriadených skládok, 

- deratizácia a dezinsekcia, 

- prevádzkovanie parkoviska, 

- prevádzkovanie trhovísk, 

- prevádzkovanie verejných hygienických zariadení, 

- prevádzkovanie detských ihrísk, 

- prevádzkovanie požičovne lodiek - Štrkovecké jazero, 

- prevádzkovanie tenisového areálu - areál Trnávka, 

- prevádzkovanie reklamných panelov, 

- prevádzkovanie informačných skriniek 

(ďalej len „služby“). 

2. Služby uvedené v ods.1 tohto článku zmluvy zabezpečí poskytovateľ na základe 
osobitne doručených čiastkových zmlúv o zabezpečení služieb alebo objednávok 
od objednávateľa, ktoré doručí objednávateľ poskytovateľovi najneskôr 5 dní pred 
požadovaným termínom poskytnutia služieb. 

3. Čiastková zmluva alebo objednávka musí obsahovať presné miesto alebo lokalitu 
požadovaných služieb, lehotu plnenia, opis a obsah požadovaných služieb, spôsob 
vykonávania služieb a ich celkové množstvo. 

4. Riadne poskytnuté služby sa objednávateľ zaväzuje od poskytovateľa prevziať 
a uhradiť za ich poskytnutie cenu stanovenú podľa článku IV tejto zmluvy. 

 

Článok III. 
Spôsob poskytovania služieb 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ predloží poskytovateľovi 
objednávku na poskytnutie služieb telefonicky a zároveň e-mailom, je objednávateľ 
povinný telefonickú objednávku písomne potvrdiť najneskôr do 3 dní odo dňa jej 
telefonického zadania. 



2. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastkové zmluvy alebo objednávky bude 
objednávateľ predkladať poskytovateľovi vždy ku koncu kalendárneho mesiaca na 
nasledujúci mesiac, pokiaľ si situácia nevyžaduje jej okamžité predloženie. 

3. Na základe predloženého návrhu čiastkovej zmluvy alebo objednávky poskytovateľ 
zabezpečí objednávateľovi jej podpísanie poverenými zamestnancami 
štatutárneho orgánu poskytovateľa zodpovednými za realizáciu služieb v lehote 
stanovenej objednávateľom. Na základe takto potvrdenej čiastkovej zmluvy resp. 
objednávky zabezpečí poskytovateľ pre objednávateľa plnenie v termíne, kvalite a 
v rozsahu požadovanom objednávateľom. 

4. Po riadnom poskytnutí služieb v zmysle predchádzajúceho ods. 3 tohto článku 
zmluvy vyhotoví poskytovateľ súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý po jeho 
odsúhlasení objednávateľom je podkladom pre fakturáciu poskytovateľa. V prípade 
výhrad alebo zistenia vád poskytnutých služieb tieto objednávateľ uvedie zápise aj 
s ich popisom a termínom ich odstránenia. Takéto služby budú zo strany 
objednávateľa uhradené na základe písomného potvrdenia objednávateľa o 
odstránení takýchto vád alebo výhrad. 

5. Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytnutím požadovaných služieb, ak mu 
objednávateľ neposkytol nevyhnutnú špecifikáciu požadovaných služieb potrebnú 
pre ich zabezpečenie v zmysle predloženej a riadne podpísanej čiastkovej zmluvy 
resp. objednávky.  

6. V prípade omeškania poskytovateľa so zabezpečením resp. vykonaním služieb 
v rozsahu a obsahu podľa objednávky alebo čiastkovej zmluvy objednávateľa, je 
objednávateľ oprávnený si voči poskytovateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
0,5% z ceny požadovaných služieb za každý aj začatý deň omeškania. Právo na 
náhradu škody objednávateľa týmto ustanovením nie je dotknuté. 

 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet zmluvy definovaný v článku II. tejto zmluvy je stanovená v súlade 
so zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných 
strán. 

2. Cena za predmet tejto zmluvy uvedený v článku II. je stanovená ako jednotková 
cena v rozsahu a obsahu Prílohy č. 1 k tejto zmluve. 

3. Fakturačná cena za poskytnutú služby bude vypočítaná poskytovateľom ako 
jednotková cena krát počet jednotiek. K takto vypočítanej cene bude účtovaná 
sadzba DPH v zákonom stanovenej výške. 

4. Poskytovateľovi vzniká právo fakturovať objednávateľovi riadne vykonané 
a objednávateľom prevzaté služby na základe súpisu vykonaných prác a dodávok 
v lehote do 7 dní po podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok zo strany 
objednávateľa a to podľa článku III. ods. 4 tejto zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený 
vystaviť faktúru objednávateľovi na základe objednávateľom potvrdeného súpisu 
riadne vykonaných prác a dodávok s lehotou splatnosti faktúry 14 dní odo dňa jej 
prevzatia objednávateľom. 

5. Každá faktúra musí obsahovať náležitosti platného daňového dokladu a jej 
súčasťou je čiastková zmluva alebo objednávka objednávateľa a súpis vykonaných 



prác a dodávok potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa. V prípade 
potreby môže byť prílohou faktúry fotodokumentácia, stazky, vážne lístky o uložení 
odpadu a pod. 

6. Objednávateľ je povinný uhradiť prevzatú faktúru vystavenú v zmysle 
predchádzajúceho ods. 5 tohto článku zmluvy poskytovateľovi v lehote splatnosti 
14 dní odo dňa jej prevzatia objednávateľom. V prípade omeškania s úhradou 
fakturovanej sumy je poskytovateľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok 
z omeškania vo výške 0.01% ročne. 

7. Zmena jednotkovej ceny podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve je možná len písomným 
dodatkom k tejto zmluve podpísaným štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ je povinný dostatočne určite špecifikovať požadované služby - 
predmet tejto zmluvy a to v čiastkovej zmluve alebo v objednávke a zaplatiť za 
riadne a včas poskytnuté služby cenu podľa tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť odborný výkon požadovaných služieb sám 
alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom za takéto poskytnutie zodpovedá, ako 
keby ich poskytoval samostatne. 

3. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú pri plnení predmetu 
tejto zmluvy - zabezpečovaní služieb podľa čiastkových zmlúv resp. objednávok 
objednávateľa. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla z dôvodu, že 
služby poskytovateľ nevykonal riadne a včas. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon požadovaných služieb v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi a inými normami týkajúcimi sa najmä ochrany 
prírody, nakladania s odpadmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Článok VI. 
Doba trvania a zánik zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na internetovej 
stránke objednávateľa. 

4. Objednávateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať písomnou formou výpovede 
s tým, že výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po jej doručení poskytovateľovi. 

 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 



2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku 
k zmluve a musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená v šiestich identických vyhotoveniach, z ktorých 
objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia. 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich 
prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi 
potvrdzujú. 

 
 
V Bratislave, dňa ........... 2012    V Bratislave, dňa ........... 2012 
 
za objednávateľa:      za poskytovateľa: 
 
 
 
 
 
..................................................    .................................................. 
Ing. Dušan Pekár      Mgr. Attila Horváth 
starosta       predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 

.................................................. 
František Németh 
člen predstavenstva 

 
 
Príloha č. 1: Špecifikácia a cenník poskytovaných služieb 



Rámcová zmluva 1/2012 Špecifikácia a cenník poskytovaných služieb Príloha č. 1

P.Č. Kód položky Popis MJ
cena m.j. v € 

bez DPH

1 3 4 5 6

1. TRÁVNIKY

1 111104211 Pokosenie parkového trávnika m2
0,0476

2 111104311 Pokosenie lúčneho trávnika m2
0,0756

3 111101111 Odstránenie ruderálneho porastu m2
0,3020

4 185803411 Vyhrabanie trávnika - jarné m2
0,0517

5 185801111 Zhrabanie lístia vo vrstve do 50 mm  - jesenné m2
0,0915

2.1. VÝSADBY - KRY

6 185804214 Odburinenie s okopaním - skupiny krov m2
0,3125

7 185803511 Odstránenie prerastenej mačiny pri cestách alebo záhonoch m2
0,0744

8 185803411 Vyhrabanie lístia - jarné m2
0,0875

9 185801111 Zhrabanie lístia vo vrstve do 50 mm - jesenné m2
0,1870

2.2. VÝSADBY - RUŽOVÉ ZÁHONY

10 185804212 Odburinenie s okopaním - záhony ruží m2
0,5947

11 185804413 Rez ruží - jarný / jesenný m2
0,1741

12 185804423 Ochrana rastlín pred mrazom odkrytie/ nahrnutie m2
0,3103

13 185803411 Vyhrabanie - jarné m2
0,0875

14 185801111 Zhrabanie lístia vo vrstve do 50 mm - jesenné m2
0,1870

2.3. VÝSADBY - ŽIVÉ PLOTY

15 185804214 Odburinenie s okopaním - skupiny krov m2
0,3125

16 184803111 Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych výšky do 0,8 m šírky do 0,8 m m2
0,3420

17 184803112 Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych výšky nad 0,8 do 1,5 m šírky do 1,0 m m2
0,6444

18 184803113 Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych výšky nad 1,5 do 3,0 m pre akúkoľ. šírku m2
0,5555

19 185803411 Vyhrabanie - jarné m2
0,0875

20 185801111 Zhrabanie lístia vo vrstve do 50 mm - jesenné m2
0,1870

3.1. VÝRUBY STROMOV

21 112103121 Vyrúbanie stromu, priemer kmeňa do 100 mm ks 11,6000

22 112103122 Vyrúbanie stromu, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm ks 63,9600

23 112103123 Vyrúbanie stromu, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm ks 91,1500

24 112103124 Vyrúbanie stromu, priemer kmeňa nad 300 do 400 mm ks 125,0100

25 112103125 Vyrúbanie stromu, priemer kmeňa nad 400 do 500 mm ks 283,8100

26 112103126 Vyrúbanie stromu, priemer kmeňa nad 500 do 600 mm ks 374,0300

27 112103127 Vyrúbanie stromu, priemer kmeňa nad 600 do 700 mm ks 521,5400

28 112103128 Vyrúbanie stromu, priemer kmeňa nad 700 do 800 mm ks 728,7400

29 112103129 Vyrúbanie stromu, priemer kmeňa nad 800 do 900 mm ks 801,4700

30 112103130 Vyrúbanie stromu, priemer kmeňa nad 900 do 1000mm ks 1123,1800

31 111251111 Drvenie orezaných vetiev priemeru vetiev do 100 mm m3
167,9900

32 R-pol Vyrúbanie stromu priemeru nad 1000mm - index podľa priemeru 
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3.2. ODSTRÁNENIE PŇOV

33 112201111 Odstránenie pňa, priemer do 100 mm ks 9,1300

34 112201112 Odstránenie pňa, priemer nad 100 do 200 mm ks 9,1300

35 112201113 Odstránenie pňa, priemer nad 200 do 300 mm ks 22,5700

36 112201114 Odstránenie pňa, priemer nad 300 do 400 mm ks 26,5600

37 112201115 Odstránenie pňa, priemer nad 400 do 500 mm ks 34,6900

38 112201116 Odstránenie pňa, priemer nad 500 do 600 mm ks 40,1600

39 112201117 Odstránenie pňa, priemer nad 600 do 700 mm ks 65,7200

40 112201118 Odstránenie pňa, priemer nad 700 do 800 mm ks 83,9800

41 112201119 Odstránenie pňa, priemer nad 800 do 900 mm ks 98,5900

42 112201120 Odstránenie pňa, priemer nad 900 do 1000 mm ks 116,8400

43 R-pol Odstránenie pňa, priemer nad 1000 do 1200 mm ks 200,8200

44 R-pol Odstránenie pňa, priemer nad 1200 do 1400 mm ks 310,3600

3.3. NÁHRADNÉ VÝSADBY 199,1635

45 183101121 Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3 ks 19,4334

46 184102116 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm ks 20,0040

47 184202112 Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dľžke kolov do 2 m do 3 m ks 6,6189

48 5524181000 Drevené koly impregnované 2 m - 3ks/strom ks 15,9331
49 184501114 Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách s dodávkou textílie m2

3,1966

4. OSTATNÉ

50 R-pol Zbieranie papierov a iného nezáhradného odpadu ha 3,2861

51 185804311 Zalievanie rastlín m3
7,6180

52 185851111 Dovoz vody pre zálievku do 6 km m3
19,8400

53 589117113 Udržovanie krytov plôch antukových hr. do 20 mm m2
3,9780

54 589117114 Udržovanie krytov plôch antukových hr. nad 20 do 50 mm m2
5,5341

57 936124112 Osadenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh (+ lavička podľa výberu) ks 32,1715
58 339928812 Osadenie smet. koša so zabetónovaním  (+ kôš podľa výberu) ks 12,1800

5. HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

59 R-pol Práca pracovníka v sťažených podmienkach hod 8,9623

60 R-pol Orezy - odborný pracovník - pílčík hod 7,1366

61 R-pol Orezy - pomocný pracovník hod 3,6513

62 R-pol Orezy - motorová píla výkon do 4 kW hod 2,3899

63 R-pol Orezy - plošina MP-13 (vrátane kilometrovného do 25 km) hod 21,1113

65 R-pol Orezy - traktor (1 MtH = 45 min) mth 17,5263

6. ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU do  20 km - z plôch zelene

66 R-pol Odvoz a likvidácia odpadu z trávnikov (kosenie, vyhrabávanie) m3
9,9332

67 R-pol Odvoz a likvidácia odpadu z ostatných plôch (zah. výsadby, ruže, živé ploty) m3
16,6135

68 R-pol Odvoz a likvidácia odpadu z výrubov a orezov m3
16,6135

69 R-pol Odvoz a likvidácia odpadu - nezáhradný odpad t 44,4466
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7. ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU do  20 km - čistenie komunikácií

70 R-pol Odvoz a likvidácia odpadu z čistenia komunikácií t 49,7802

71 R-pol Odvoz a likvidácia odpadu z domácností a drobný stavebný odpad t 49,7802

72 R-pol Odvoz a likvidácia odpadu - uličné smeti t 49,7802

73 R-pol Odvoz a likvidácia odpadu z čistenia kanalizačných vpustí t 68,3462

74 R-pol Vyberanie odpad. košov - denne ks 0,2919

75 R-pol Deratizácia verejných priestranstiev ks 0,5228

8. NERIADENÉ SKLÁDKY - LIKVIDÁCIA

76 R-pol Prepravné náklady ( LIAZ 150/ MAN) km 1,0754

77 R-pol Manipulácia s kontajnerom mth 8,4445

78 R-pol Nakladač 1,2t mth 15,9930

79 R-pol Odvoz odpadu z neriadených skládok t 49,7802

80 R-pol Dočisťovanie skládok ručné ( práca v sťažených podmienkach) hod 9,5000

9. ČISTENIE A ÚDRŽBA VEREJNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

81 R-pol zametanie ciest strojné km 14,0609

82 R-pol zametanie chodníkov ručné km 12,7796

83 R-pol škarpírovanie s aplikáciou chem postreku km 240,4899

84 R-pol čistenie kanalizačných vpustí ks 5,7259

85 R-pol odsávanie vody z komunikácií mth 36,5132

86 R-pol technická pomoc hod 9,5000

10. ZIMNÁ ÚDRŽBA VEREJNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

87 R-pol pluhovanie km 2,0872

88 R-pol posyp km 10,9540

89 R-pol pohotovosť - 1 vozidlo hod 1,1300

90 R-pol pohotovosť - 1pracovník hod 0,8000

92 R-pol ručné čistenie hod 7,1699

11. PREVÁDZKOVANIE PARKOVÍSK

93 R-pol Prevádzka parkovacieho miesta (správa parkoviska, údržba) ks 198,3000

12. PREVÁDZKOVANIE TRHOVÍSK

94 R-pol

Prevádzkovanie trhového miesta (správa nájomných zmlúv, vyberanie nájomného, údržba a opravy 
inžinierskych sietí, služby nájomcom /el., voda, plyn,.../, manipulácia s odpadom, denné čistenie trhoviska, 
strážna služba, deratizácia) ks 1561,3200

13. PREVÁDZKOVANIE DETSKÝCH IHRÍSK A PIESKOVÍSK

95 R-pol

Prevádzka Detského ihriska (výmena piesku v pieskoviskách 1 x ročne, kontrola technického majetku, 
údržba a opravy majetku, odvoz a likvidácia odpadu, prekopávanie piesku, škarpírovanie spevnených plôch) m2

0,0330
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