Príloha č. 2
Podklady pre vypracovanie dendrologického prieskumu drevín
na pozemkoch vo vlastníctve a v priamej správe Hl.
mesta SR Bratislava pre potreby spracovania PD
Dendrologický prieskum je dokument, ktorý poskytne prehľad o rozmiestnení, kvalite a
ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín na riešených
územiach na pozemkoch vo vlastníctve a v priamej správe Hlavného mesta. Je východiskovým
dokumentom nie len na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, ale aj podkladom pre rozhodovanie
orgánov ochrany prírody a krajiny a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny,
napríklad v dôsledku plánovanej stavebnej činnosti.
Pokiaľ je dôvodom vypracovania dendrologického posudku plánovaná stavebná činnosť, tak
budú hodnotené aj dreviny, ktoré môžu byť pri realizácii stavebnej činnosti poškodené spravidla rastúce vo vzdialenosti 5 m od umiestnenia navrhovanej stavby (dreviny rastúce do
2,5 m od plánovanej stavby budú hodnotené bezpodmienečne).
Pri drevinách, ktoré sa identifikujú, že by mohli byť realizáciou stavby poškodené, budú navrhnuté
opatrenia na predchádzanie poškodení - plán ochrany drevín pri stavebnej činnosti v zmysle
Arboristického štandardu 2 – ochrana drevín pri stavebnej činnosti, dostupný na:
https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960
Táto metodika bola vypracovaná na základe Arboristického štandardu 3 - Hodnotenie stavu stromov
- dostupný na: http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055220130/9788055220130.pdf a Štandardu
AOPK - Štandardy péče o přírodu a krajinu - Hodnocení stavu stromu - dostupný na:
https://standardy.nature.cz/res/archive/414/068331.pdf7seekM552472268
Dendrologický prieskum drevín sa bude skladať z nasledujúcich častí:
1. Tabuľková časť
2. Mapová časť
3. Textová časť - sprievodná správa
a bude odovzdaný v tlačenej aj digitálnej podobe s tabuľkovou časťou vo formáte MS Excel a
mapovou časťou vo formáte .dwg alebo GIS vrstve kompatibilnej s programom ArcGIS.
Požiadavky na hodnotiteľa:
Odborne spôsobilá osoba zapísaná v Zozname odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie
dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov alebo Český certifikovaný arborista - úroveň Konzultant (ČCA
Konzultant).
1. Tabuľková časť
Hodnotené dreviny nachádzajúce sa na danom území budú rozdelené do troch skupín na stromy,
kry a skupiny krov. Každý strom, ker a skupina krov bude mať priradené svoje unikátne
identifikačné číslo.

1.1. - Hodnotenie stromov :
Každému stromu bude v rámci pasportizácie priradené identifikačné číslo.
Každý strom bude geodeticky zameraný v 4. triede presnosti a bude vyznačený v mape.
Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy,
nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.
Pri stromoch sa hodnotia tieto atribúty: Identifikačné číslo stromu, Názov stromu slovenský,
Názov stromu latinský, Obvod kmeňa v cm, Šírka resp. priemer koruny v m, Výška stromu v m,
Biologický vek stromu , Zdravotný stav stromu, Choroby a poškodenia, Stabilita stromu, Vitalita
stromu, Sadovnícka hodnota stromu, Perspektíva stromu, Poznámka.
Celý názov
Taxonomické údaje
Identifikačné číslo stromu
Názov stromu slovenský
Názov stromu latinský

Definícia hodnoty
Poradové číslo priradené stromu.
Slovenský názov stromu zložený z rodového a druhového mena,
príp. kultivaru.
Vedecký názov stromu zložený z rodového a druhového mena,
príp. kultivaru.

Dendrometrické údaje
Obvod kmeňa v cm
Šírka, resp. priemer
koruny v m
Výška stromu v m

Obvod kmeňa stromu meraný vo výške 1,3 m od zeme s
presnosťou na 1cm, uvádza sa v cm.
Šírka koruny charakterizuje reprezentatívny priemer priemetu
koruny stromu. Stanovuje sa ako aritmetický priemer dvoch na
seba kolmých polomerov, z ktorých jeden je umiestnený na
najdlhšej osi priemetu koruny. Uvádza sa v metroch s presnosťou
na 1 m.
Celková výška stromu - vzdialenosť medzi pätou stromu
a vrcholom koruny, uvádza sa v metroch s presnosťou na 1 m.

Kvalitatívne parametre

Biologický vek stromu

Zdravotný stav stromu
Choroby a poškodenia

Stabilita stromu

Vitalita stromu

Biologický vek stromu sa vyjadruje prostredníctvom
ontogenetického štádia. Umožňuje uplatniť rovnaký prístup pri
hodnotení rôznych druhov drevín, ak sú v rovnakom vývinovom
štádiu, a to bez ohľadu na ich reálny vek. Údaj bude uvedený na
základe metodiky Arboristického štandardu 3 - Hodnotenie stavu
stromov.
Určenie zdravotného stavu vychádza zo stupnice pre hodnotenie
zdravotného stavu podľa Arboristického štandardu 3 - Hodnotenie
stavu stromov.
Slovný opis jednotlivých chorôb a poškodení identifikovaných na
strome ako drevokazné huby, xylobiontný hmyz, epifytické
rastliny a pod. s významným vplyvom na stav jedinca.
Stabilita hodnotí úroveň rizika zlyhania stromu vývratom, zlomom
kmeňa alebo odlomením časti koruny. Údaj bude uvedený na
základe metodiky Arboristického štandardu 3 - Hodnotenie stavu
stromov.
Charakteristika popisujúca životaschopnosť jedinca - dynamiku
priebehu fyziologických funkcii. Hodnoty sa určia podľa 5
bodovej škály podľa Štandardu AOPK - Štandardy péče o prírodu
a krajinu - Hodnocení stavu stromu - SPPK A01 001:2018.

Sadovnícka hodnota
stromu

Perspektíva stromu

Poznámka

Sadovnícka hodnota vyjadruje biologické a estetické vlastnosti
stromu, vrátane jeho potenciálu z pohľadu krajinnej architektúry.
Určenie sadovníckej hodnoty pomocou 5 kategórií, podľa
Arboristického štandardu 3 - Hodnotenie stavu stromov.
Perspektíva predstavuje odhad predpokladanej dĺžky existencie
stromu na príslušnom stanovišti. Zohľadňuje stav jedinca
(zdravotný stav, vitalita, stabilita) pri súčasnom zohľadnení
limitov stanovišťa a podmienok stanovišťa. Rozhodujúci je horší z
parametrov. Údaj bude uvedený na základe metodiky
Arboristického štandardu 3 – Hodnotenie stavu stromov.
Uvedú sa ďalšie skutočnosti nezahrnuté v predchádzajúcich
parametroch alebo doplňujúce údaje , napríklad sprievodné
organizmy, faktory, ktoré priamo, alebo v budúcnosti môžu
ovplyvňovať stav stromu, evidencia bezpečnostných prvkov a pod.

1.2. - Hodnotenie krov a skupín krov
Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy. Za skupinu krov, sa
považuje porast krov, kde sa viac ako 50 % jednotlivých krov vzájomne korunami dotýka alebo
spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.
Pri kroch sa hodnotia tieto atribúty: Identifikačné číslo kra, Názov kra slovenský, Názov kra
latinský, Šírka koruny kra v m, Výška kra u v m, Zdravotný stav kra, Choroby a poškodenia,
Sadovnícka hodnota kra, Perspektíva kra, Poznámka.
Pri skupine krov sa hodnotia tieto atribúty: Identifikačné číslo skupiny krov, Názov kra v
skupine krov latinský a percentuálne zastúpenie , Názov kra v skupine krov slovenský a
percentuálne zastúpenie, Výška skupiny krov v m, Plošná rozloha skupiny krov v m2 , Zdravotný
stav skupiny krov, Choroby a poškodenia, Sadovnícka hodnota skupiny krov, Perspektíva skupiny
krov, Poznámka.
Každý ker a skupina krov budú geodeticky zamerané v 4. triede presnosti a budú zanesené v mape.
Celý názov
Definícia hodnoty
Taxonomické údaje
Identifikačné číslo kra
Poradové číslo priradené kru.
Identifikačné číslo skupiny
Poradové číslo priradené skupine krov.
krov
2. Mapová časť
Spracuje sa v nadväznosti na terénny prieskum ako mapová časť, bude obsahovať minimálne
nasledujúce informácie:
Stromy a kry budú zakreslené ako bodové prvky. Skupiny krov ako plošné prvky. Dreviny budú
geodeticky zamerané.
Ako podkladová mapa bude použitá katastrálna mapa. V tlačenej verzii musia byť čísla parciel
čitateľné. Umiestnenie drevín bude v 4. geodetickej triede presnosti.

3. Textová časť - sprievodná správa
Obsahuje základné údaje o riešenom území, jeho rozsah a dôvod vypracovania dendrologického
prieskumu. Opisuje súčasný stav územia a drevín a zhodnotí výsledky získané dendrologickým
prieskumom. Dreviny určené na výrub budú spracované v extra tabuľke výrubov, kde im bude
vyčíslená spoločenská hodnota drevín na základe predpisu 170/2021 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Súčasťou bude aj fotodokumentácia hodnotených drevín a súčasného stavu riešeného
územia.

Príloha č.3a – Grafická príloha – Situačný nákres predmetnej trasy Lávky č. 1, 2, 3, 4.

Príloha č.3b – Grafická príloha – Situačný nákres riešeného územia Lávky č. 1

Príloha č.3c – Grafická príloha – Situačný nákres riešeného územia Lávky č. 2

Príloha č.3d – Grafická príloha – Situačný nákres riešeného územia Lávky č. 3

Príloha č.3e – Grafická príloha – Situačný nákres riešeného územia Lávky č. 4

Príloha objednávky:

Podmienky spoločnosti METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava pre realizáciu zákaziek na základe

objednávky

Čl. 1 Úvodné ustanovenia
1. Tieto podmienky upravujú niektoré práva a povinnosti medzi spoločnosťou METRO Bratislava a.s. so sídlom Primaciáne nám. 1,
811 01 Bratislava (ďalej len „objednávateľ“) a druhou zmluvnou stranou (ďalej len „poskytovateľ“) pri poskytovaní predmetu
zákazky, kde k uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe akceptácie objednávky vystavenej objednávateľom zo strany
poskytovateľa.
2. Tieto podmienky sa aplikujú na všetky objednávky uzatvorené medzi poskytovateľom a objednávateľom. Aplikácia týchto
podmienok platí v prípadoch, ak sa zmluvné strany písomne v objednávke nedohodnú inak.
Čl. 2 Predmet plnenia a podmienky jeho dodanie
1. Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo zúžiť predmet plnenia podľa objednávky, v takom prípade dôjde k úprave ceny predmetu
plnenia podľa jednotlivých naviac realizovaných alebo nerealizovaných položiek v zmysle položiek tvoriacich cenu plnenia.
V prípade ak takáto automatická úprava ceny plnenia nebude možná, k úprave ceny plnenia dôjde dohodou strán; v takom
prípade účinky prejavu vôle objednávateľa smerujúce k rozšíreniu/zúženiu predmetu plnenia nastávajú až momentom uzatvorenia
dohody o zmene ceny predmetu plnenia.
2. Pod pojmom „dodanie“ sa myslí protokolárne odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia alebo jeho častí, potvrdené podpisom osôb
poverených k tomuto úkonu oboma zmluvnými stranami. Predmet podľa objednávky je splnený jeho riadnym dodaním
objednávateľovi v lehote určenej v objednávke, v rozsahu a s obsahom dohodnutými v objednávke. Za deň dodania sa považuje
deň prevzatia uvedený v preberacom protokole.
3. Poskytovateľ je povinný pri dodaní predmetu objednávky postupovať v zmysle pokynov objednávateľa. V prípade, ak bude toho
názoru, že pokyny objednávateľa sú nevhodné alebo neodborné, poskytovateľ je povinný na túto skutočnosť objednávateľa
upozorniť a ak objednávateľ na pokyne trvá, poskytovateľ je povinný pokynom sa riadiť ale nezodpovedá za prípadné súvisiace
vady plnenia ani v tejto súvislosti spôsobenú škodu.
Čl. 3 Spolupôsobenie objednávateľa
1. Objednávateľ počas spracovávania objednávky poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu súčinnosť, spočívajúce
najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa
a s ktorými bude objednávateľ oprávnený disponovať a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi za predpokladu jeho výslovného písomného vyžiadania zo strany poskytovateľa, a to v
primeranom termíne určenom stranami dohodou.
2. V prípade, že poskytovateľ v priebehu spracovania predmetu objednávky zistí nezrovnalosti v objednávateľom poskytnutých
podkladoch, je povinný na tieto objednávateľa upozorniť, inak zodpovedá za škodu.
Čl. 4 Zmena ceny diela
1. Zmluvná cena je dohodnutá ako maximálna, zahŕňa všetky náklady súvisiace s plnením objednávky a je možné ju prekročiť len
za podmienok stanovených v objednávke alebo týchto podmienkach. K zmene ceny môže dôjsť v týchto prípadoch:
- v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, predmetom ktorých budú úpravy
daňových predpisov.
- v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu objednávky zo strany objednávateľa podľa čl. 2 ods. 1. týchto podmienok,
- v prípade nevykonania niektorých prác alebo činností zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako
nepotrebné.
Čl. 5 Platobné podmienky
1. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Lehota splatnosti faktúr je 18 dní od doručenia objednávateľovi.
2. Prílohou faktúry musí byt kópia preberacieho protokolu na predmet plnenia podpísaného objednávateľom.
3. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo prílohy podľa týchto podmienok, alebo bude obsahovať nesprávne údaje
vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotovitel' je povinný predložiť novú faktúru. Lehota splatnosti
faktúry začne plynúť odo dňa predloženia novej faktúry.
4. Zhotovitel’ je platiteľom DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o dani z pridanej hodnoty"). Predložená faktúra musí ďalej obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o dani z
pridanej hodnoty.
Čl. 6 Riešenie zistených nedostatkov, reklamácií.
1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia dohodnuté vlastnosti, že nie je zhotovený v rozpore s
technickými normami a predpismi SR a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania za
predpokladaným účelom.
2. Ak objednávateľ prevezme vädnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady poskytovateľom.
3. Na žiadosť objednávateľa je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za
vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii poskytovateľ.

4.

Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená poskytovateľom alebo vadou predmetu objednávky dôjde k
navýšeniu rozpočtových nákladov pri realizácii investičného zámeru na strane objednávateľa, je poskytovateľ povinný uhradiť
objednávateľovi škodu podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Čl. 7 Sankcie.
1. Pri nedodržaní termínu dodania predmetu objednávky zo strany poskytovateľa je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
2. Pri nedodržaní termínu zaplatenia zmluvnej ceny je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania z dohodnutej ceny diela, ktorá nebola poskytovateľovi objednávateľom vyplatená v lehote splatnosti.
3. Zmluvná pokuta dohodnuté touto zmluvou hradí povinný účastník nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhému
účastníkovi zmluvy v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu
škody vzniknutej neplnením zmluvných povinností.
Čl. 8 Iné práva a povinnosti strán.
1. Poskytovateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním objednávky,
najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie. poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých
bol informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia objednávky. Tieto informácie je poskytovatel' oprávnený poskytovať
iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na splnenie objednávky, pričom v plnej miere zodpovedá
za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude poskytovateľ viazaný aj po odovzdaní predmetu
objednávky.
2. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak pri plnení objednávky vznikne autorské dielo, vzťahuje sa na príslušné
dielo právna úprava v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) a
poskytovateľ udeľuje týmto objednávateľovi bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu na použite takto vytvoreného diela na
všetky v čase akceptácie objednávky známe spôsoby použitia diela, vrátane spôsobov použitia diela v zmysle ustanovenia § 19
ods. 4 Autorského zákona, najmä nie však výlučne na zverejnenie diela, dokončenie diela, zmenu, spracovanie diela, spojenie
diela s iným dielom, alebo iný zásah do diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových práv
k dielu poskytovateľa, v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona. Dielom sa považuje na účely uvedenej licencie aj
časť diela, vrátane nedokončeného diela. Strany sa dohodli a súhlasia, že vlastnícke právo k veci, prostredníctvom ktorej je dielo
vyjadrené prináleží objednávateľovi. Strany sa dohodli, že všetky majetkové práva autora k dielu vytvorenému podľa objednávky
vykonáva vo svojom mene a na svoj účet objednávateľ. Poskytovateľ týmto zároveň udeľuje objednávateľovi súhlas, aby právo
výkonu majetkových práv autora postúpil tretej osobe a aby objednávateľ udelil sublicencie na použitie diela alebo jeho časti vo
vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám. Strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť.
Strany sa dohodli, že objednávateľ, ako aj akýkoľvek jeho právny nástupca je oprávnený bez súhlasu poskytovateľa ako autora
vykonať akékoľvek stavebné úpravy, opravy alebo udržiavacie práce na stavbe, ak je vyjadrením diela a bola vyhotovená na
základe projektovej dokumentácie vyhotovenej poskytovateľom na základe objednávky. Momentom odovzdania jednotlivých
plnení objednávky majúcich charakter autorského diela objednávateľovi podľa tejto zmluvy nadobúda objednávateľ aj všetky
majetkové práva k dielu vyplývajúce z Autorského zákona. Použitie jednotlivých plnení predmetu objednávky zo strany
objednávateľa na účely schvaľovacích konaní alebo iné úradné účely sa nepovažuje za porušenie autorských práv. Licencia podľa
tohto článku je bezodplatná a zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nemá nárok na odmenu za akékoľvek budúce použitie
diela objednávateľom alebo treťou osobou, na ktorú bol výkon majetkových práv k dielu postúpený alebo jej bola udelená
sublicencia, a to ani po skončení platnosti a účinnosti objednávky. Licencia je udelená na dobu trvania majetkových autorských
práv aj vtedy, ak táto zmluvný vzťah zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním diela poskytovateľom.
Čl. 9 Záverečné ustanovenia
1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je
tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia.
2. Tieto podmienky sú súčasťou objednávky objednávateľa na dodanie zákazky poskytovateľom a sú jej doplnkom a zaväzujú
v plnom rozsahu poskytovateľa momentom akceptovania objednávky. Ustanovenia objednávky majú prednosť pred ustanoveniami
týchto podmienok.

