Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2021/OV
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1.
Obchodné meno:
sídlo:

Mesto Snina
Slovenská republika,
069 01 Snina, Strojárska 2060/95
IČO:
00 323 560
DIČ:
2020794666
IČ DPH:
SK2020794666
Zastúpené
Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
Bankové spojenie: Prima Banka a. s.,
č. ú. : 4205964004/5600
IBAN: SK93 5600 0000 0042 0596 4004
/na strane jednej, ďalej v texte len „objednávateľ“/
1.2.
Obchodné meno:
sídlo:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Slovenská republika,
069 01 Snina, Budovateľská 2202/10
IČO:
43904157
DIČ:
2022508081
IČ DPH:
SK2022508081
Zastúpené
Mgr. Jozef Ondik, konateľ
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., pobočka Snina
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431
/na strane druhej, ďalej v texte len „dodávateľ“/
/Objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“)
Objednávateľ a dodávateľ uzatvárajú v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej v texte len „Zmluva“), za
týchto zákonom a zmluvne dohodnutých podmienok:
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1

2.2

Predmetom zmluvy je správa, údržba a tvorba verejnej zelene na území mesta Snina
v súlade s VZN mesta Snina č. 153/2020 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene v znení
doplnkov a v rozsahu Pasportu verejnej zelene mesta Snina z roku 2016 (ďalej len
„pasport“), v súlade vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a STN 83 7010
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
Výmera udržiavanej zelene, počty stromov, počty kríkov verejnej zelene mesta Snina
v rozsahu pasportu:
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2.3

 plochy zelene spolu
840 979,50 m2
z toho: trávniky
819 079,00 m2
záhony
10 795,90 m2
skupiny kríkov
11 104,60 m2
 stromy
10 098 ks
 kríky
1 531 ks
 mobilné nádoby (kvetináče)
17 ks
 stromoradia
1 225,20 m
 živé ploty
8 089,50 m
V rámci predmetu zmluvy budú vykonávané nasledovné činnosti pri správe, údržbe a
tvorbe verejnej zelene:
2.3.1 starostlivosť o dreviny
a) stromy a solitérne dreviny
- zakladací, výchovný rez
- udržiavací rez
- zdravotný rez
- bezpečnostný rez
- redukčný rez
- tvarovací rez
- stabilizácia koruny
- ošetrovanie proti škodcom
- vyhrabávanie a doplňovanie mulčovacieho materiálu
- odstraňovanie suchých, napadnutých a jedincov ohrozujúcich bezpečnosť
- odstraňovanie kalamitných škôd
- výruby a náhradná výsadba na základe právoplatných rozhodnutí
b) kry
- zakladací, výchovný rez
- udržiavací rez
- zdravotný rez
- bezpečnostný rez
- redukčný rez
- tvarovací rez
- ošetrovanie proti škodcom
- vyhrabávanie a doplňovanie mulčovacieho materiálu
- odstraňovanie suchých, napadnutých a jedincov ohrozujúcich bezpečnosť
- výruby a náhradná výsadba na základe právoplatných rozhodnutí
- zazimovanie
c) živé ploty
- udržiavací rez
- tvarovací rez
- mechanické odstraňovanie buriny, náletov a nečistôt z porastu
- ošetrovanie proti škodcom
- výsadba, prípadne dosadba rastlín
2.3.2 starostlivosť o trávniky a kvetinové záhony
a) trávniky
- prevzdušňovanie 1x ročne
- kosenie a hrabanie trávnikov vyžadujúcich si pravidelné kosenie a údržbu
s odvozom v súlade s VZN mesta č. 80/2007
- obkášanie okrajov
- prihnojovanie
- postrek proti burine
- polievanie
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- odstraňovanie nečistôt z trávnikov
b) kvetinové a trvalkové záhony
- príprava a výsadba kvetinových záhonov
- odstraňovanie suchých kvetov a tvarovanie rastlín na základe požiadaviek
vysadených druhov
- mechanické odstraňovanie buriny a okopávanie
- prihnojovanie
- polievanie
- zazimovanie
2.3.3 starostlivosť o mobilné nádoby – kvetináče (pyramídy)
- príprava a výsadba kvetinových nádob
- kyprenie
- odburiňovanie a zber nečistôt
- dosadba vypadnutého a vyhynutého materiálu
- pravidelné prihnojovanie a polievanie počas vegetačného obdobia
2.3.4 starostlivosť o drevený mobiliár
- opravy a olejový náter drevených kvetináčov a lavičiek na námestí
- opravy a náter drevených košov a lavičiek v meste
2.4 Dodávateľ bude biologicky rozložiteľný odpad, vzniknutý pri činnosti správy, údržby a
tvorbe verejnej zelene, vyvážať do RC BRO v Snine za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia.
Článok III.
Spôsob plnenia zmluvy
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

Pri plnení predmetu zmluvy bude dodávateľ povinný dodržiavať platné všeobecne
záväzné nariadenia mesta a príslušné predpisy a STN.
Vykonané práce je dodávateľ povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a
odbornosťou. Pritom je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa v súlade s jeho
záujmami.
Dodávateľ bude realizovať výruby drevín a náhradnej výsadby na základe a v súlade
s podmienkami právoplatných rozhodnutí správneho orgánu a v termínoch stanovených
v rozhodnutiach.
Dodávateľ bude spolupracovať pri výkone svojej činnosti s mestom, odbornými
komisiami mestského zastupiteľstva a bude zbierať podnety od obyvateľov mesta v
oblasti poskytovanej služby.
Dodávateľ bude písomnou formou informovať objednávateľa o fyzických a právnických
osobách, ktoré svojim konaním poškodzujú verejnú zeleň na území mesta Snina.
V prípade živelnej udalosti dodávateľ bezodkladne zrealizuje nevyhnutné
zabezpečovacie práce napr. odstránenie popadaných stromov, polámaných konárov
a pod.
Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi 1x mesačne súpis drevín vyhynutých,
vyrúbaných, resp. odstránených stromov a kríkov verejnej zelene pre potreby
aktualizácie pasportu verejnej zelene.
Kontrolnú činnosť bude vykonávať poverený zamestnanec objednávateľa. V prípade
zistenia nedostatkov bude objednávateľ požadovať nápravu so stanovením lehoty
odstránenia. Pri nedodržaní dohodnutých podmienok uplatní objednávateľ sankcie voči
dodávateľovi v zmysle tejto zmluvy.
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Článok IV.
Čas plnenia
4.1

Zmluva o poskytnutí služby sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021.
Článok V.
Cena predmetu diela a platobné podmienky

5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

Cena za vykonanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
Cena za služby uvedené v ods. 2.3 tejto zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných
strán. Cena za celé plnenie zmluvy je 312 000.- Є (slovom: tristodvanásťtisíc eur)
s DPH. Cenník vykonávaných prác pri realizácii služieb je uvedený v prílohe č. 1 tejto
zmluvy.
Objednávateľ bude dodávateľovi uhrádzať služby podľa predmetu zmluvy raz mesačne
na základe faktúry, ktorej súčasťou bude ocenený súpis skutočne vykonaných prác a
cena použitého materiálu za dané obdobie.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia. Faktúra musí spĺňať
náležitosti daňového dokladu.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku si
dodávateľ služby môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
Za nekvalitné a oneskorené vykonanie prác v zmysle zmluvy sa stanovuje zmluvná
pokuta do výšky 10 % vyfakturovanej ceny mesačnej faktúry.
Článok VI.
Zodpovednosť za vady, záruka

6.1
6.2
6.3

Dodávateľ bude zodpovedať za vady predmetu plnenia 6 mesiacov odo dňa
protokolárneho prevzatia prác.
Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady uplatniť písomnú reklamáciu vád
jej plnenia zápisom do pracovného denníka dodávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie
na svoje náklady.
Článok VII.
Vykazovanie, kontrola a preberanie prác

7.1

7.2

Dodávateľ je povinný oznamovať poverenému zamestnancovi objednávateľa na jeho
emailovú adresu každý pracovný deň v termíne do 8,00 hod. plánovanú pracovnú
činnosť na príslušný deň.
Dodávateľ je povinný min. 1x za 10 dní predkladať k podpisu poverenému
zamestnancovi objednávateľa súpis vykonaných prác za sledované obdobie. Poverený
zamestnanec svojim podpisom potvrdí a preberie vykonané práce. V prípade
nevykonania alebo nízkej kvality vykonaných prác objednávateľ vyzve zápisom k
odstráneniu nedostatkov s uvedením termínu ich odstránenia. Nedodržanie tohto
termínu sa bude považovať za porušenie povinnosti Dodávateľa a objednávateľ môže
postupovať podľa ustanovenia čl. 9 tejto zmluvy.
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7.3

Objednávateľ má právo za účasti dodávateľa priamo v teréne na plochách zelene
prostredníctvom povereného zamestnanca vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania
prác a konzultovať ďalší postup týchto prác.
Článok VIII.
Zánik zmluvných vzťahov

8.1

8.2

Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká:
a)
uplynutím času, na ktorý je zmluva uzatvorená,
b)
písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán,
c)
v prípade opakovaného porušovania povinností dodávateľa určených v zmluve a
jej prílohách a v prípade nekvalitného plnenia predmetu zmluvy a jej príloh si
objednávateľ vyhradzuje právo ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou; výpovedná
lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca,
v ktorom bola výpoveď daná,
d)
okamžite v prípade, ak dodávateľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy;
ukončenie zmluvného vzťahu nastane v nasledujúci deň po písomnom doručení
oznámenia dodávateľa objednávateľovi, prípadne po zistení tejto skutočnosti
objednávateľom.
Vzťahy týkajúce sa odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka.
Článok IX
Sankcie

9.1
9.2
9.3
9.4

Za nekvalitné a oneskorené vykonanie prác v zmysle zmluvy je možné uložiť zmluvnú
pokutu do výšky 10 % vyfakturovanej ceny.
V prípade uloženia zmluvnej pokuty bude z predloženej faktúry uhradená čiastka
ponížená o uloženú zmluvnú pokutu.
O uložení zmluvnej pokuty bude objednávateľom vyhotovený písomný záznam, ktorý
bude tvoriť súčasť dokladov k úhrade.
Za oneskorenú úhradu faktúr zo strany objednávateľa sa zmluvné strany dohodli na
penalizácii vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
Článok X.
Všeobecné dojednania

10.1 Dodávateľ je povinný všetky práce vyplývajúce z príslušných ustanovení dojednaných v
zmluve vykonávať samostatne, odborne a bez nutnosti podrobného usmerňovania zo
strany objednávateľa v súlade a za dodržania platných právnych predpisov.
10.2 V prípade výskytu nepredvídaných situácií, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve, bude
dodávateľ povinný o nich informovať objednávateľa a spolu s ním dohodnúť postup
riešenia.
10.3 Dodávateľ a objednávateľ budú vopred konzultovať rozsah a časový priebeh prác, ktoré
sú predmetom zmluvy v súlade s aktuálnymi potrebami a stavom verejnej zelene na
území mesta.
10,3 Prehľad kosených trávnatých plôch verejnej zelene tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
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Článok XI.
Záverečné ustanovenia
11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné
strany sa dohodli, že ich právny vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
11.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme
tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
11.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba formou
písomných doplnkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Zmeny vykonané inou
formou sú neplatné a pre zmluvné strany nezáväzné.
11.4 V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho
rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné
ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel
sledovaný zmluvou.
11.5 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli a že
vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu.

V Snine dňa 15. 01. 2021......................

V Snine dňa 15. 01. 2021 ........................

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

..............................................
Ing. Daniela Galandová
primátorka

...........................................
Mgr. Jozef Ondik
konateľ

Prílohy:
Príloha č. 1 –Cenník vykonávaných prác na rok 2021
Príloha č. 2 – Prehľad kosených trávnatých plôch verejnej zelene
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Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 6/2021/OV

Cenník vykonávaných prác na rok 2021
Správa, údržba a tvorba verejnej zelene
Popis prác
1. pokosenie trávnatých plôch
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

prevzdušnenie trávnika
prerezanie trávnika s prísevom semena
prihnojenie trávnika*
povalcovanie trávnika
jesenné vyhrabanie lístia z trávnika s pozbieraním a nakladaním
jarné vyhrabanie trávnika s pozbieraním a nakladaním
odvoz zeleného odpadu na RC BRO – traktor
odvoz zeleného odpadu na RC BRO – VKK
vyčistenie trávnatých plôch od nečistôt (papiere, odpadky a pod.)
chemický postrek*
základný (výchovný) rez stromov (popis v zmysle STN 837010)
udržiavací rez stromov – zdravotný, bezpečnostný s priemerom
koruny do 3 m
udržiavací rez stromov – zdravotný, bezpečnostný s priemerom
koruny nad 3 m
špeciálny rez stromov – redukčný s redukciou koruny
špeciálny rez stromov – pravidelný tvarovací v stromoradiach
ošetrenie stromu proti škodcom*
výrub stromu s obvodom kmeňa do 40 cm a zloženie na korbu
vozidla
výrub stromu s obvodom kmeňa od 41 do 80 cm a zloženie na
korbu vozidla
výrub stromu s obvodom kmeňa nad 81 cm a zloženie na korbu
vozidla
odstránenie spadnutého stromu s obvodom kmeňa do 40 cm
a zloženie na korbu vozidla
odstránenie spadnutého stromu s obvodom kmeňa od 41 cm
do 80 cm a zloženie na korbu vozidla
odstránenie spadnutého stromu obvodom kmeňa nad 81 cm
a zloženie na korbu vozidla
odstránenie zlomeného konára s odvodom do 40 cm
odstránenie zlomeného konára s obvodom nad 40 cm
výrub kríka s priemerom do 1,5 m
výrub kríka s priemerom nad 1,5 m
tvarovací – presvetľovací rez kríka s priemerom do 1,5 m
tvarovací – presvetľovací rez kríka s priemerom nad 1,5 m
udržiavací – pravidelný tvarovací rez živého plota
ošetrenie kríka proti škodcom*
frézovanie pňov
mulčovanie, plocha

34. presun mulčovača SEPPIM v rámci Sniny
35. doprava a montáž pyramídy

Cena bez DPH
0,1125 €/m2
0,374
0,000
0,018
0,000
0,170
0,128
20,500
27,500
0,003
0,044
11,600

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/vlečka
€/kontajner
€/m2
€/m2
€/ks

22,200 €/ks
33,300
66,600
5,144
0,000

€/ks
€/ks
€/ks
€/ks

63,438 €/ks
72,947 €/ks
87,049 €/ks
53,438 €/ks
62,947 €/ks
77,049
49,000
59,000
29,000
39,000
1,266
3,422
0,720
0,000
70,670
0,017

€/ks
€/ks
€/ks
€/ks
€/ks
€/ks
€/ks
€/bm
€/ks
€/m2
€/m2

0,850 €/km
25,000 €/ks
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36. doprava a montáž kvetináčov a kvetinového stromu
100,000
37. demontáž, čistenie a uskladnenie pyramíd vrátane dopravy
72,000
38. demontáž, čistenie a uskladnenie kvetináčov a kvetinového
stromu vrátane dopravy
100,000
39. výsadba pyramídy vrátane závlahového systému*
180,000
40. pravidelné polievanie, prihnojovanie, ošetrovanie a dosadba
pyramídy*
89,000
41. kvetináče 8 litrové – výsadba*
1,728
42. kvetináče 11 litrové – výsadba*
2,376
43. kvetináče trojposchodové 85 litrové – výsadba*
18,360
44. kvetinový strom 110 litrov – výsadba*
23,760
45. pravidelné polievanie, prihnojovanie, ošetrovanie a dosadba
kvetináčov (8 l)*
1,440
46. pravidelné polievanie, prihnojovanie, ošetrovanie
a dosadba kvetináčov (11 l)*
2,970
47. pravidelné polievanie, prihnojovanie, ošetrovanie a dosadba
kvetináčov (85 l)*
15,300
48. pravidelné polievanie, prihnojovanie, ošetrovanie a dosadba
kvetinového stromu (110 l)*
19,000
49. vysievanie kvetinového záhonu letničkami*
0,885
50. výsadba letničiek a trvaliek s poliatím*
0,800
51. výsadba hľúz alebo cibúľ*
0,357
52. výsadba drevín – výška sadenice do 1,0 m*
2,000
53. výsadba drevín – výška sadenice nad 1,0 m*
4,000
54. celosezónna starostlivosť o kvetinový záhon s letničkami*
0,440
55. celosezónna starostlivosť o trvalkový záhon*
0,440
56. doplnenie zeminy – mulčovacej kôry v záhone od 50 do150
mm*
0,000
57. výroba drevnej štiepky
6,250
58. drevené kvetináče na námestí – 9 ks (2x ročne olejový náter)*
6,000
59. drevené lavičky na námestí – 99 ks (2x ročne olejový náter)*
6,000
60. drevené koše v meste – 140 ks (1x ročne náter)*
9,476
61. drevené lavičky v meste – 100 ks (1x ročne náter)*
12,000
62. výmena drevených dosiek mestského mobiliáru*
6,186
63. ručné polievanie trávnikov, trvalkových, letničkových záhonov,
bez ceny vody
0,072
64. strojné polievanie trvalkových a letničkových záhonov, bez ceny
vody
0,258
65. použitie montážnej plošiny MP 10
6,600
66. použitie montážnej plošiny MP 13,2
7,800
67. presun montážnej plošiny
0,850
68. ručné naloženie zeleného odpadu
2,250
69. práca pomocného pracovníka
2,250
70. odstraňovanie výmladkov a náletov
2,250
71. pílenie stromov motorovou pílou
4,500
72. drevené kvetináče na námestí – 9 ks výsadba*
12,24 €/ks
73.

€/komplet
€/ks
€/komplet
€/ks
€/ks/mesiac
€/ks
€/ks
€/ks
€/ks
€/ks/mesiac
€/ks/mesiac
€/ks/mesiac
€/ks/mesiac
€/m2
€/m2
€/ks
€/ks
€/ks
€/m2/mesiac
€/m2/mesiac
€/m2
€/15 min.
€/ks
€/ks
€/ks
€/ks
€/ks
€/m2/1 poliatie
€/m2/1 poliatie
€/15 min.
€/15 min.
€/km
€/15 min.
€/15 min.
€/15 min.
€/15 min.

pravidelné polievanie, prihnojovanie, ošetrovanie a dosadba
drevených kvetináčov na námestí

5,10 €/ks

Práce neobsiahnuté v cenníku budú realizované na základe vopred predloženej a odsúhlasenej
cenovej ponuky, cena dohodou.
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* cena je len za práce, materiál bude fakturovaný podľa aktuálnej ceny (+ skladné + doprava)
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Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 6/2021/OV

Prehľad kosených trávnatých plôch verejnej zelene
Rekapitulácia Centrum
Por. č.
1.

Sektor
Centrum 1

2.
3.

Centrum 2
Centrum 3

4.

Centrum 4

5.
6.

Centrum 5
Centrum 6

7.
8.
9.
10.

Centrum 7
Centrum 8
Centrum 9
Centrum 10

Ulice
Kruhový objazd, kostol, autobusová stanica
Študentská - zelený pás, J. Kráľa 1008,
1009
J. Kráľa 1010, Strojárska 1830, 3994, 3993
J. Kráľa 1007, 1006, 1011, Strojárska 1831dvor, dvor za MsÚ, MKaOS
Námestie - 1831, 2524, 2525, po Ul.
partizánsku, parkoviská za OC, za OC
Herkules

Výmera
6 027,20
2 127,70
3 718,60
4 552,10

Strojárska 1832, 1833, Partizánska 1834

5 543,20
7 528,50

Partizánska 1835, dvor pošty, plocha pri
trhovisku
Partizánska 2537, 2538, 2539, 3000
Zelene pásy - Študentská
Zelené pásy - Strojárska, Stakčínska

10 557,00
7 265,50
2 032,90
5 214,80

Výmera spolu

54 567,50
Rekapitulácia Sídl. mier

Por. č.

Sektor

Výmera

Ulice

1.

Sídl. mier 1

Kukučínova 2040, 2041, 2042, 2043, 2044,
2045

2.

Sídl. mier 2

Partizánska 1058, Študentská 1440,
Kukučínova 2939, 2938

3.
4.
5.
6.
7.

Sídl. mier 3
Sídl. mier 4
Sídl. mier 5
Sídl. mier 6
Sídl. mier 7

Študentská 1439, 2046, plochy po Ul.
Hviezdoslavovu
Študentská 2047, 2048, 1. mája 2049, 645
1. mája 2050, 2051, 2052, 4028, 4029
1. mája 2056, 2057, 2058
1. mája 2053, 2054, 2055

Sídl. mier 8

Kukučínova pri žel. trati, rad. Garážach,
pozdĺž Pčolinky, okolo 5. ZŠ

8.

14 977,60
1 687,80
12 605,80
4 294,40
7 902,30
6 018,90
8 483,40
6 560,20

Výmera spolu

62 530,40
Rekapitulácia Sídl. Komenského

Por. č.
1.

2.

Výmera
1 176,40

Sektor
Komenského 1

Ulice
Byt. dom 2663 (K13)

Komenského 2

Komenského 2657 (K7), 2658 (K8), 2659
(K9), 2660 (K10), 2661 (K11),2662 (K12),
2665 (K1.)

10 574,20
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3.

Komenského 3

Komenského 2651 (K1), 2652 (K2), 2653
(K3), 2654 (K4), 2655 (K5), 2656 (K6)

10 502,70

4.

Komenského 4

Komenského - val, ihrisko pri ZŠ, turist.
chodník po ČS

13 787,80

Výmera spolu

36 041,10
Rekapitulácia Sídl. II

Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Sektor

Výmera

Ulice

Sídl. II - 1

Študentská 1444, Vihorlatská 1419, 1421,
1423, 1424, 1425

6 096,40

Sídl. II - 2
Sídl. II - 3

Študentská 1443, Vihorlatská 1417, 1415,
Palárikova 1635
Palárikova 1634, Vihorlatská 1412

4 431,50
7 662,70

Sídl. II - 4
Sídl. II - 5

Vihorlatská 1411, Palárikova 1628, 1629,
Pčolinská 1410, 1409,
Vihorlatská 1414, 1416, Palárikova 1625

14 350,50
5 209,20

Sídl. II - 6

Vihorlatská 1418, 1422, Študentská 1445,
1447, Budovateľská 1430, 1431, 1432,
1433, park pri Rozkvete

14 232,80

Sídl. II - 7
Sídl. II - 8

Vihorlatská 1429-športová hala, staré
kúpalisko, tenisové kurty
Budovateľská 1435, 1436, 1437, Úrad práce

8 384,90
15 138,70

9.

Sídl. II - 9

10.
11.
12.
13.

Sídl. II - 10
Sídl. II - 11
Sídl. II - 12
Sídl. II - 13

Študentská 1454, 1455, 1456, 1458,
Palárikova 1623, 1622, 1621, 1619
Palárikova 1626, 1627, Pčolinská 1407,
1408
Zelené pásy - Ul. študentská, Palárikova
Zelené pásy - Ul. budovateľská
Zelené pásy - Ul. Vihorlatská, Palárikova

Výmera spolu

17 706,70
10 451,20
4 312,30
2 191,90
2 413,10

112 581,90
Rekapitulácia Sídl. I

Por. č.
1.
2.
3.

Sektor
Sídl. I - 1

Ulice
Čsl. armády 1597, 1598, 1599, 1601

Výmera
6 655,00

Sídl. I - 2

Študentská 1460, Čsl. armády 1596,
Palárikova 1618

2 453,80

Sídl. I - 3

Čsl. armády 1600, Palárikova 1616, 1614,
1613, 1612, 1611, 1609, 1607

9 360,00

4.

Sídl. I - 4

5.

Sídl. I - 5

Palárikova 1615, 1606, Nám. B. milos.,
Študentská 2726 (DPS), 1464
Palárikova 1605, Študentská 1466, 1468,
1470

Sídl. I - 6

Študentská 1467, 1469, 1471, 1472, 1473,
1474, Dobrianskeho 1525, 1524, + zelené
pásy do konca ulice, + garáže

6.

8 841,50
5 887,10

13 401,60
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7.

8.
9.
10.

Sídl. I - 7

Študentská 1461, 1462, 1463, 1465,
Dobrianskeho 1593, 1555, 1544, 1534,
1535, + zelené pásy

Sídl. I - 8

Študentská 1459, Gagarinova - cestné pásy,
pozdĺž Dúbravského potoka, + pred
garážami

Sídl. I - 9
Sídl. I - 10

Študentská 1460, Čsl. armády 1596,
Palárikova 1618
Pčolinská 2744 - futbalový štadión

26 660,60

4 795,40
6 174,10
35 935,10

Výmera spolu

120 164,20
Rekapitulácia parky

Por. č.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sektor
Vihorlatský park
-1
Vihorlatský park
-2
Park 1. mája - 3
Park mieru - 4
Park mieru - 5
Park mieru - 6
Park mieru - 7

8.
9.

Park Tabla - 8
Park SNP - 9

1.

Výmera

Ulice
Malý park

18 103,40

Veľký park
Park 1. mája
Kaštieľ
Ihrisko
veľký park
nemocnica

40 755,90
2 316,00
4 355,10
25 059,90
30 496,90
5 303,80

Svätoplukova - Rastislavova, B. Němcovej
- mierová
Ul. SNP, Ul. Kpt. Nálepku

Výmera spolu

5 192,90
5 862,50

137 446,40
Topoľová alej

Ulice: trávniky
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

parcela č. CKN

Ulice

1224/46
1224/61
1224/63
1224/61
1224/63
1224/61
1224/63
1224/61
1224/63
1224/61
1224/63

497,00
1 624,70
1 507,00
3 354,90
6 530,10
4 273,80
4 342,40
6 708,80
6 294,30
1 824,30
2 071,60

Výmera
spolu:

39 028,90
Rekapitulácia cintorín

Por. č.

Sektor

Ulice

Výmera
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1.
2.

Výmera spolu

Cintorín 1
Cintorín 2

nový
starý

12 885,10
44 479,00

57 364,10
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