
Obec Lozorno 
Obecný úrad, Hlavná ul.1 
90055 Lozorno 
IČO: 00304905 
DIČ: 2020643669 

Objednávka č. 9/2023 

Dodávateľ: 
Obchodné meno: Záhradkárstvo Peter Osuský 
Sídlo: Hlavná 992/97, 900 55 Lozorno 
IČO: 31 852 718 
Zápis: v Živnostenskom registri OÚ Malacky, číslo živ. registra: 106-2993 

Objednávka vyhotovená v Lozorne, dňa 25.01.2023 

objednávame u Vás 

Predmet plnenia: orez stromov- lipa malolistá okolo kostola Sv. Kataríny v Lozorne 

Názov Celková cena€ 
Cena v € bez DPH 

s DPH 
Orez stromov - lipa malo listá 1428,00 *podľa prílohy 

Spolu 
1428,00 

Cena s DPH: 1428,00 EUR 

Spôsob platby a splatnosť: bankovým prevodom; splatnosť faktúry 15 dní odo dňa obdržania faktúry 

Miesto dodania: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 SS Lozorno; 

Kontaktná osoba: Košická Aneta, 02/6920 4318 

Termín dodania: najneskôr do 31.01.2023; 

Ďalšie dojednané podmienky/ odlišne od ponuky dojednané podmienky: 

Zmluvný vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne 
zavaznvrru právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k dodávke/plneniu. Pre zmluvný vzťah 
platia Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno (ver. 01/2019, znenie účinné od 
01.06.2019) pokiaľ táto objednávka alebo ponuka, ku ktorej sa vzťahuje, výslovne nestanovia inak. 
Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno sú zverejnené na www.lozorno.sk. 

starosta obce Lozorno 



Ponuka pre obec Lozorno na orezanie, skrátenie stromov a odvoz haluzoviny na 
kompostovisko. 

Orezávať sa budú lipy malolisté okolo kostola sv. Kataríny v Lozorne. 

Postup prác. 
Pri oreze z plošiny musia byť prítomní v koši plošiny pilčík s pomocníkom , ktorý odoberá 
odrezané kusy dreva a spúšťa ich určeným smerom ,aby ťažké drevo nespôsobilo škody pri 
nekontrolovanom dopade .. Na zemi zase dvaja pracovníci odnášajú drevo na hromady mimo 
cestu, dotyčné stromy rastú vedľa cesty po ktorej jazdia autá. Po vykonaní orezávania sa dlhé 
haluze musia po skracovať, naložiť na dopravný prostriedok a odviezť na kompostovisko. 
Bude sa orezávať 5 vzrastlích stromov .. cenová ponuka neplatí pre zvyšné dva, tie musí 
posúdiť Dendrológ . 

Plošina 
Doprava Plošiny 
Plošinový pilčík a pomocník 
Dvaja od oberači haluzoviny a dreva 
Ďalší deň. 
Krátenie haluzoviny, nakládka, vykládka, odvoz 16hod/16,00€ 

Moje dopravné náklady 

7hod/50,00€ 

14hod/20,00€ 
14hod/16,00€ 

Spolu orez stromov 
DPH20% 

SPOLU S DPH 20% 

350,00€ 
50,00€ 

280,00€ 
224,00€ 

256,00€ 
30,00€ 

1190,00€ 
238,00€ 

1428,00€ 

Záhradkárstvo Peter Osuský 
Ul. Hlavná 992/97 
90055 Lozorno 
IČO: 31852718 
DIČ SK: 1020576805 

V Lozorne 24.1.2023 


