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Realizačný projekt výsadby 
Názov obce: Hviezdoslavov 

Okres: Dunajská Streda 

Kraj: Trnavský 

 

Lokalizácia miesta výsadby: 

Katastrálne územie obce Hviezdoslavov č. 820571 

• Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1203 

• Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1193/9 

• Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1190/6 

• Pozemok parcely registra "C" s parcelným číslom 240/632 

• Pozemok parcely registra "C" s parcelným číslom 128/5 

Podľa listu vlastníctva č. 177 je vlastníkom pozemkov obec Hviezdoslavov, 

Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov (ÚGKK SR, 2020).  

 

 

Autor realizačného projektu:  

Ing. Ján Valach, PhD. 

odborne spôsobilá osoba podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov, pod číslom potvrdenia F-153/2018 

 

Zástupca obce pre komunikáciu náležitostí riešeného projektu:  

Marek Lackovič  

starosta obce 

Obecný úrad Hviezdoslavov, Hviezdoslavov  8, 930 41  Hviezdoslavov 

tel. 0910 559 993, e-mail: starosta@hviezdoslavov.sk 
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Identifikačné údaje o výsadbe 
Výber zón určených na výsadbu bol realizovaný za účelom posilnenia zelenej 

infraštruktúry v obci, kde vegetácia stromovej etáže absentuje, alebo je žiadúce jej doplnenie 

a vytvárania biokoridorov. 

 

Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1203 
Pozemok podľa kódu BPEJ zodpovedá kódom: 00 18 033 (sedemmiestny) a 00 

36 032 (sedemmiestny) s nasledovnými charakteristikami (NPPC-VÚPOP, 2013; Linkeš, V. 

et al., 1996): 

BPEJ 00 18 033 

Klimatický región: Veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, suma priemerných denných 

teplôt (TS > 10 °C) > 3000, priemerná teplota vzduchu v januári je -1 až -2 °C, za vegetačné 

obdobie (apríl až september) 16 až 17 °C. 

Hlavná pôdna jednotka: Černozeme čiernicové, prevažne karbonátové, ťažké. 

Černozeme sú pôdnym typom s tmavým humusovým horizontom vyskytujúce 

sa na sprašiach, na starších nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú dobu nedochádzalo 

k záplavám a v niektorých územiach aj na sprašových hlinách. 

Svahovitosť a expozícia: Rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie (0° – 1°) 

alebo rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie (1° – 3°); rovina. 

Skeletovitosť a hĺbka pôdy: Slabo skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom 

horizonte 5 – 25 %, v podpovrchovom horizonte 10 – 25 %); stredne hlboké pôdy 

(30 – 60 cm). 

Zrnitosť pôdy: Ťažké pôdy (ílovitohlinité). 

BPEJ 00 36 032 

Klimatický región: Veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, suma priemerných denných 

teplôt (TS > 10 °C) > 3000, priemerná teplota vzduchu v januári je -1 až -2 °C, za vegetačné 

obdobie (apríl až september) 16 až 17 °C. 

Hlavná pôdna jednotka: Černozeme typické, karbonátové na karbonátových 

aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké. Černozeme sú pôdnym typom s tmavým 

humusovým horizontom vyskytujúce sa na sprašiach, na starších nivných sedimentoch, 

kde už veľmi dlhú dobu nedochádzalo k záplavám a v niektorých územiach aj na sprašových 

hlinách. 



Realizačný projekt výsadby - Hviezdoslavov 
Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska 

3 

Svahovitosť a expozícia: Rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie (0° – 1°) 

alebo rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie (1° – 3°); rovina. 

Skeletovitosť a hĺbka pôdy: Slabo skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom 

horizonte 5 – 25 %, v podpovrchovom horizonte 10 – 25 %); stredne hlboké pôdy 

(30 – 60 cm). 

Zrnitosť pôdy: Stredne ťažké pôdy (hlinité). 

Pozemok predstavuje terén bez drevinovej vegetácie. Plochami na výsadbu sú 2,5 m 

široké pásy pozdĺž cesty III. triedy. 

V bezprostrednej blízkosti sa nachádza cestná komunikácia, stĺpy verejného 

osvetlenia, vjazdy do dvorov rodinných domov, chodník a stĺpy verejného osvetlenia. 

Orientácia voči svetovým stranám: Pozemok sa nachádza v severnej časti obce. 

Z hľadiska funkčných zón urbanizovaného prostredia ide o zónu bývania (vidiecke 

obytné územia), kde je lokalizovaná zástavba rodinných domov (Krumpolcová et al., 2013). 

 

Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1193/9 
Pozemok podľa kódu BPEJ zodpovedá kódom: 00 32 062 

(sedemmiestny), 00 36 035 (sedemmiestny) a 00 34 022 s nasledovnými charakteristikami 

(NPPC-VÚPOP, 2013; Linkeš, V. et al., 1996): 

BPEJ 00 32 062 

Klimatický región: Veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, suma priemerných denných 

teplôt (TS > 10 °C) > 3000, priemerná teplota vzduchu v januári je -1 až -2 °C, za vegetačné 

obdobie (apríl až september) 16 až 17 °C. 

Hlavná pôdna jednotka: Černozeme (typ) plytké na aluviálnych sedimentoch, stredne 

ťažké, väčšinou karbonátové. Černozeme sú pôdnym typom s tmavým humusovým 

horizontom vyskytujúce sa na sprašiach, na starších nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú 

dobu nedochádzalo k záplavám a v niektorých územiach aj na sprašových hlinách. 

Svahovitosť a expozícia: Rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie (0° – 1°) 

alebo rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie (1° – 3°); rovina. 

Skeletovitosť a hĺbka pôdy: Stredne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom 

horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte 25 – 50 %) až silne skeletovité pôdy 

(obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte nad 50 %); 

plytké pôdy (do 30 cm). 

Zrnitosť pôdy: Stredne ťažké pôdy (hlinité). 

BPEJ 00 36 035 
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Klimatický región: Veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, suma priemerných denných 

teplôt (TS > 10 °C) > 3000, priemerná teplota vzduchu v januári je -1 až -2 °C, za vegetačné 

obdobie (apríl až september) 16 až 17 °C. 

Hlavná pôdna jednotka: Černozeme typické, karbonátové na karbonátových 

aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké. Černozeme sú pôdnym typom s tmavým 

humusovým horizontom vyskytujúce sa na sprašiach, na starších nivných sedimentoch, 

kde už veľmi dlhú dobu nedochádzalo k záplavám a v niektorých územiach aj na sprašových 

hlinách. 

Svahovitosť a expozícia: Rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie (0° – 1°) 

alebo rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie (1° – 3°); rovina. 

Skeletovitosť a hĺbka pôdy: Slabo skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom 

horizonte 5 – 25 %, v podpovrchovom horizonte 10 – 25 %); stredne hlboké pôdy 

(30 – 60 cm). 

Zrnitosť pôdy: Stredne ťažké pôdy – ľahšie (piesočnatohlinité).  

BPEJ 00 34 022 

Klimatický región: Veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, suma priemerných denných 

teplôt (TS > 10 °C) > 3000, priemerná teplota vzduchu v januári je -1 až -2 °C, za vegetačné 

obdobie (apríl až september) 16 až 17 °C. 

Hlavná pôdna jednotka: Černozeme typické, karbonátové na aluviálnych 

sedimentoch, stredne ťažké až ťažké, s ľahkým podorničím, vysýchavé. Černozeme 

sú pôdnym typom s tmavým humusovým horizontom vyskytujúce sa na sprašiach, 

na starších nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú dobu nedochádzalo k záplavám 

a v niektorých územiach aj na sprašových hlinách. 

Svahovitosť a expozícia: Rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie (0° – 1°) 

alebo rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie (1° – 3°); rovina. 

Skeletovitosť a hĺbka pôdy: Stredne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom 

horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte 25 – 50 %); hlboké pôdy (60 cm a viac). 

Zrnitosť pôdy: Stredne ťažké pôdy (hlinité). 

Pozemok predstavuje voľný terén bez vegetácie, na ktorom obec plánuje vybudovať 

cyklotrasu.  

Orientácia voči svetovým stranám: Pozemok sa nachádza v centrálnej časti obce. 

Z hľadiska funkčných zón ide o zónu bývania (vidiecke obytné územia), kde je 

lokalizovaná najmä zástavba rodinných domov (Krumpolcová et al., 2013). 
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Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1190/6 

Pozemok podľa kódu BPEJ zodpovedá kódu: 00 32 062 (sedemmiestny) 

s nasledovnou charakteristikou (NPPC-VÚPOP, 2013; Linkeš, V. et al., 1996): 

Klimatický región: Veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, suma priemerných denných 

teplôt (TS > 10 °C) > 3000, priemerná teplota vzduchu v januári je -1 až -2 °C, za vegetačné 

obdobie (apríl až september) 16 až 17 °C. 

Hlavná pôdna jednotka: Černozeme (typ) plytké na aluviálnych sedimentoch, stredne 

ťažké, väčšinou karbonátové. Černozeme sú pôdnym typom s tmavým humusovým 

horizontom vyskytujúce sa na sprašiach, na starších nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú 

dobu nedochádzalo k záplavám a v niektorých územiach aj na sprašových hlinách. 

Svahovitosť a expozícia: Rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie (0° – 1°) 

alebo rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie (1° – 3°); rovina. 

Skeletovitosť a hĺbka pôdy: Stredne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom 

horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte 25 – 50 %) až silne skeletovité pôdy 

(obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte nad 50 %); 

plytké pôdy (do 30 cm). 

Zrnitosť pôdy: Stredne ťažké pôdy (hlinité). 

Pozemok predstavuje voľný terén bez drevinovej vegetácie. 

V bezprostrednej blízkosti plochy výsadby sa nachádza zastávka autobusu, cestná 

komunikácia a zvislé dopravné značky. 

Orientácia voči svetovým stranám: Pozemok sa nachádza v centrálnej časti obce. 

Z hľadiska funkčných zón ide o zónu bývania (vidiecke obytné územia), kde je 

lokalizovaná najmä zástavba rodinných domov a malopodlažná bytová zástavba 

(Krumpolcová et al., 2013). 

 

Pozemok parcely registra "C" s parcelným číslom 240/632 
Pozemok podľa kódu BPEJ zodpovedá kódu: 00 36 002 (sedemmiestny) 

s nasledovnou charakteristikou (NPPC-VÚPOP, 2013; Linkeš, V. et al., 1996): 

Klimatický región: Veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný, suma priemerných denných 

teplôt (TS > 10 °C) > 3000, priemerná teplota vzduchu v januári je -1 až -2 °C, za vegetačné 

obdobie (apríl až september) 16 až 17 °C. 

Hlavná pôdna jednotka: Černozeme typické, karbonátové na karbonátových 

aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké. Černozeme sú pôdnym typom s tmavým 
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humusovým horizontom vyskytujúce sa na sprašiach, na starších nivných sedimentoch, kde 

už veľmi dlhú dobu nedochádzalo k záplavám a v niektorých územiach aj na sprašových 

hlinách. 

Svahovitosť a expozícia: Rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie (0° – 1°) 

alebo rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie (1° – 3°); rovina. 

Skeletovitosť a hĺbka pôdy: Pôda bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6 m pod 

10 %); hlboká pôda (60 cm a viac). 

Zrnitosť pôdy: Stredne ťažké pôdy (hlinité). 

Plocha predstavuje voľný terén. Zámerom obce je na tejto ploche vybudovať miesto 

na rekreáciu. 

V blízkosti sa nachádza cestná komunikácia a vodný tok. 

Orientácia voči svetovým stranám: Pozemok sa nachádza v severnej časti obce. 

Z hľadiska funkčných zón urbanizovaného prostredia patrí do zóny zotavenia, kde 

možno zahrnúť centrá administratívy, školstva, strediská zdravotníctva a hygieny, 

supermarkety a nákupné centrá, športové a rekreačné zariadenia v sídlach alebo na ich 

obvode (Supuka et al., 2000). 

 

Pozemok parcely registra "C" s parcelným číslom 128/5 
Na pozemku došlo k pretvoreniu pôdy ľudskou činnosťou, kedy počas výstavby 

okolitých budov došlo k antropogénnemu vrstveniu a miešaniu stavebných materiálov, 

usmerneniam procesu pedogenézy v rámci rekultivácie. Terén zaplnený a vyrovnaný 

spevnenou antropogénnou navážkou (antrozem rekultivačná) s následnou kultiváciou 

trávnika. 

Plocha navrhnutá na výsadbu predstavuje voľný terén bez drevinovej vegetácie. 

V bezprostrednej blízkosti sa nachádza oplotenie areálu materskej školy. 

Orientácia voči svetovým stranám: Pozemok sa nachádza v centrálnej časti obce. 

Z hľadiska funkčných zón urbanizovaného prostredia patrí do zóny zotavenia, kde 

možno zahrnúť centrá administratívy, školstva, strediská zdravotníctva a hygieny, 

supermarkety a nákupné centrá, športové a rekreačné zariadenia v sídlach alebo na ich 

obvode (Supuka et al., 2000). 
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Pôdorysno-genetická typológia 

Z hľadiska pôdorysno-genetickej typológie ide o parcelačnú dedinu, ktorá vznikala 

na území tzv. veľkostatkov ich rozdelením – parceláciou. Ide o plánovite rozložené sídla 

s pravidelným pôdorysom. Tento typ obcí sa vyskytuje prevažne v južnej časti Podunajskej 

nížiny. 

 

Vegetačná štruktúra sídla v nadväznosti na širší krajinný priestorový kontext 
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

legislatívnou formou zabezpečuje zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života 

na zemi, vytvorenie podmienok na trvalé udržanie, obnovovanie a racionálne využívanie 

prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny 

a udržanie ekologickej stability. Vymedzuje územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín.  

Konkrétne plochy určené na výsadbu, rovnako ako celé katastrálne územie obce,  nie 

sú súčasťou žiadneho chráneného územia národného alebo európskeho významu. 

Na lokalitách platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Ekologická funkcia 

Dreviny vysadené na E-KN 1203, E-KN 1193/9 a C-KN 128/5 budú plniť klimatickú 

funkciu, kedy drevinová vegetácia vplýva na mikroklímu prostredia, napríklad znižovaním 

výparu z pôdy, znižovaním transpirácie, zvyšovaním relatívnej vzdušnej vlhkosti, 

zvyšovaním kondenzácie vodných pár, zmierňovaním teplotných extrémov, priaznivým 

pôsobením na prúdenie vzduchu, zachytávaním prachu a pod. 

Dreviny vysadené na E-KN 1190/6 budú plniť krajinotvornú funkciu, 

ktorá predstavuje dotvorenie krajinného prostredia vhodnými vegetačnými úpravami 

s použitím esteticky pôsobiacich drevín vhodných pre dané stanovište. 

Environmentálnu funkciu budú plniť dreviny vysadené na C-KN 240/632, tzn. 

že budú plniť environmentálne služby vo vzťahu k urbanizovanému prostrediu. 

 

Iné známe a potenciálne riziká 

Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1193/9 

• elektrické vedenie vysokého napätia. 
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Ostatné riziká existujúcich podzemných alebo nadzemných inžinierskych sietí 

na plochách výsadby nie sú známe, preto je potrebné preveriť ich existenciu u príslušných 

správcov. 

 

Výpis výsadbového materiálu 

Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1203 
Tab. 1 Dodanie listnatých drevín s obvodom kmeňa 14/16 cm na E-KN 1203 

Druh dreviny Počet 
drevín 

Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH Latinský názov Slovenský názov 

Quercus pubescens  dub plstnatý  27 85,15 € 2 299,05 € 2 758,86 € 
Dreviny spolu   27   2 299,05 € 2 758,86 € 

Súvisiace úkony 

Názov úkonu Počet ks Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH 

Výsadba drevín 27 19,00 € 513,00 € 615,60 € 
Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre 

jednotlivé druhy 27 9,50 € 256,50 € 307,80 € 

Ochrana pôdneho substrátu 27 24,40 € 658,80 € 790,56 € 
Nevyhnutné terénne a zemné úpravy 27 9,45 € 255,15 € 306,18 € 

Fixačno-stabilizačné opatrenia 27 9,45 € 255,15 € 306,18 € 
Následný monitoring 27 6,20 € 167,40 € 200,88 € 

Úkony spolu 162   2 106,00 € 2 527,20 € 
 Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

Dreviny druhu dub plstnatý (Quercus pubescens) vytvoria líniovú vegetáciu pozdĺž 

cestnej komunikácie. 

 

Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1193/9 
Tab. 2 Dodanie listnatých drevín s obvodom kmeňa 14/16 cm na E-KN 1193/9 

Druh dreviny Počet 
drevín 

Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH Latinský názov Slovenský názov 

Tilia platyphyllos lipa veľkolistá  15 70,29 € 1 054,35 € 1 265,22 € 
Dreviny spolu   15   1 054,35 € 1 265,22 € 

Súvisiace úkony 

Názov úkonu Počet ks Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH 

Výsadba drevín 15 19,00 € 285,00 € 342,00 € 
Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre 

jednotlivé druhy 15 9,50 € 142,50 € 171,00 € 

Ochrana pôdneho substrátu 15 24,40 € 366,00 € 439,20 € 
Nevyhnutné terénne a zemné úpravy 15 9,45 € 141,75 € 170,10 € 

Fixačno-stabilizačné opatrenia 15 9,45 € 141,75 € 170,10 € 



Realizačný projekt výsadby - Hviezdoslavov 
Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska 

9 

Následný monitoring 15 6,20 € 93,00 € 111,60 € 
Úkony spolu 90   1 170,00 € 1 404,00 € 

 Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

Dreviny druhu lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) vytvoria líniovú vegetáciu 

v striedavom rozložení po oboch stranách plánovanej cyklotrasy v rozostupe 20 m. 

 

Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1190/6 
Tab. 3 Dodanie listnatých drevín s obvodom kmeňa 14/16 cm E-KN 1190/6 

Druh dreviny Počet 
drevín 

Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH Latinský názov Slovenský názov 

Acer campestre  javor poľný  4 79,07 € 316,28 € 379,54 € 
Quercus pubescens  dub plstnatý  4 85,15 € 340,60 € 408,72 € 

Dreviny spolu   8   656,88 € 788,26 € 
Súvisiace úkony 

Názov úkonu Počet ks Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH 

Výsadba drevín 8 19,00 € 152,00 € 182,40 € 
Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre 

jednotlivé druhy 8 9,50 € 76,00 € 91,20 € 

Ochrana pôdneho substrátu 8 24,40 € 195,20 € 234,24 € 
Nevyhnutné terénne a zemné úpravy 8 9,45 € 75,60 € 90,72 € 

Fixačno-stabilizačné opatrenia 8 9,45 € 75,60 € 90,72 € 
Následný monitoring 8 6,20 € 49,60 € 59,52 € 

Úkony spolu 48   624,00 € 748,80 € 
 Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

Dreviny druhu dub plstnatý (Quercus pubescens) vytvoria líniovú vegetáciu 

za zastávkou autobusu. Dreviny druhu javor poľný (Acer campestre) budú vysadené 

ako bodová vegetácia po jej bokoch. 

 

Pozemok parcely registra "C" s parcelným číslom 240/632 
Tab. 4 Dodanie listnatých drevín s obvodom kmeňa 14/16 cm C-KN 240/632 

Druh dreviny Počet 
drevín 

Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH Latinský názov Slovenský názov 

Acer campestre  javor poľný  7 79,07 € 553,49 € 664,19 € 
Prunus avium  čerešňa vtáčia  11 71,75 € 789,25 € 947,10 € 

Tilia platyphyllos  lipa veľkolistá  16 70,29 € 1 124,64 € 1 349,57 € 
Dreviny spolu   34   2 467,38 € 2 960,86 € 

Súvisiace úkony 

Názov úkonu Počet ks Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH 
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Výsadba drevín 34 19,00 € 646,00 € 775,20 € 
Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre 

jednotlivé druhy 34 9,50 € 323,00 € 387,60 € 

Ochrana pôdneho substrátu 34 24,40 € 829,60 € 995,52 € 
Nevyhnutné terénne a zemné úpravy 34 9,45 € 321,30 € 385,56 € 

Fixačno-stabilizačné opatrenia 34 9,45 € 321,30 € 385,56 € 
Následný monitoring 34 6,20 € 210,80 € 252,96 € 

Úkony spolu 204   2 652,00 € 3 182,40 € 
 Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

Dreviny druhu čerešňa vtáčia (Prunus avium) budú vysadené popri kanáli 

v rozostupe 20 m. Kostrovú drevinu bude predstavovať lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) 

v počte 16 ks v rozostupe 20 m. Dreviny druhu javor poľný (Acer campestre) na návrhovej 

severnej línii budú vysadené v rozostupe 14 m. Výsadba všetkých drevín bude predstavovať 

líniovú vegetáciu. 

 

Pozemok parcely registra "C" s parcelným číslom 128/5 
Tab. 5 Dodanie listnatých drevín s obvodom kmeňa 14/16 cm C-KN 128/5 

Druh dreviny Počet 
drevín 

Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH Latinský názov Slovenský názov 

Quercus pubescens  dub plstnatý  4 85,15 € 340,60 € 408,72 € 
Dreviny spolu   4   340,60 € 408,72 € 

Súvisiace úkony 

Názov úkonu Počet ks Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH 

Výsadba drevín 4 19,00 € 76,00 € 91,20 € 
Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre 

jednotlivé druhy 4 9,50 € 38,00 € 45,60 € 

Ochrana pôdneho substrátu 4 24,40 € 97,60 € 117,12 € 
Nevyhnutné terénne a zemné úpravy 4 9,45 € 37,80 € 45,36 € 

Fixačno-stabilizačné opatrenia 4 9,45 € 37,80 € 45,36 € 
Následný monitoring 4 6,20 € 24,80 € 29,76 € 

Úkony spolu 24   312,00 € 374,40 € 
 Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

Dreviny druhu dub plstnatý (Quercus pubescens) vytvoria líniovú vegetáciu pozdĺž 

oplotenia. 

 
Tab. 6 Rekapitulácia ceny realizácie vegetačných prvkov 

Druh dreviny Počet 
drevín 

Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH Latinský názov Slovenský názov 

Acer campestre  javor poľný  11 79,07 € 869,77 € 1 043,73 € 
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Prunus avium  čerešňa vtáčia  11 71,75 € 789,25 € 947,10 € 

Quercus pubescens  dub plstnatý  35 85,15 € 2 980,25 € 3 576,30 € 
Tilia platyphyllos  lipa veľkolistá  31 70,29 € 2 178,99 € 2 614,79 € 

Dreviny spolu   88   6 818,26 € 8 181,92 € 
Súvisiace úkony 

Názov úkonu Počet ks Cena za ks 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH 

Výsadba drevín 88 19,00 € 1 672,00 € 2 006,40 € 
Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre 

jednotlivé druhy 88 9,50 € 836,00 € 1 003,20 € 

Ochrana pôdneho substrátu 88 24,40 € 2 147,20 € 2 576,64 € 
Nevyhnutné terénne a zemné úpravy 88 9,45 € 831,60 € 997,92 € 

Fixačno-stabilizačné opatrenia 88 9,45 € 831,60 € 997,92 € 
Následný monitoring 88 6,20 € 545,60 € 654,72 € 

Úkony spolu 528   6 864,00 € 8 236,80 € 

Rekapitulácia ceny realizácie vegetačných prvkov Cena spolu 
bez DPH DPH Cena spolu 

s DPH 
Dreviny spolu   6 818,26 € 1 363,66 € 8 181,92 € 
Súvisiace úkony spolu   6 864,00 € 1 372,80 € 8 236,80 € 
Cena spolu   13 682,26 € 2 736,46 € 16 418,72 € 

 Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 
 

Opis výsadbového materiálu 

Javor poľný (Acer campestre) 
Stredne veľký strom dorastajúci obvykle do výšky 10 – 15 m. Koruna je široko 

kužeľovitá, prípadne oválna až guľovitá. Šírka býva medzi 5 – 10 m. Rast jednotlivých 

stromov je nepravidelný, vetvy môžu prevísať. Kôru majú často nápadne korkovitú. Listy sú 

3 – 5 laločnaté, matne zelené, na jeseň prechádzajú do žltohnedého až žltého sfarbenia. 

Kvety sú žltozelenej farby a vyrastajú vo vzpriamených chocholíkoch. Kvitne v máji. Plody 

sú dvojnažky, s vodorovne odstávajúcimi krídlami, zelenej, neskôr hnedej farby.  

Na pôdu nemá špeciálne nároky. Dobre rastie aj na pôdach s vyšším obsahom 

vápnika. Znáša suchšie stanovištia, plne osvetlené, ale aj zatienené. Drevina je vhodná 

do mestského prostredia, rastie aj v spevnených plochách. Je tolerantná k zasoleniu. Veľmi 

dobre znáša rez, preto je možné využitie aj do živých plotov. 

Využitie: solitérny strom, parkový, na výsadbu do krajiny, rekultivácie (Málek, Z. et 

al., 2012). 

 

Čerešňa vtáčia (Prunus avium) 

Stredne veľký strom narastajúci do výšky 10 – 20 m. Koruna je široká 10 – 15 m 

pyramídového alebo vajcovitého tvaru s priebežným kmeňom. Listy sú podlhovasto 
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vajcovité alebo eliptické, zelenej farby, ktorá sa v jesennom období zmení do žltých, 

oranžových až červených odtieňov. Kvety má jednoduché, biele. Kvitne v apríli až máji. 

Plody sú guľovité s veľkosťou do 1,5 cm, červené až purpurovo čierne, jedlé. 

Vyhovuje jej mierne vlhká, priepustná vápenatá pôda. Stanovište úplne oslnené až 

mierny polotieň. Nevyhovujú mu polohy s vysokou hladinou podzemnej vody, zamokrené, 

s ťažkými a málo vzdušnými pôdami. Strom má okrasný a hospodársky charakter.   

Využitie: výsadba do krajiny, parky, voľné priestranstvá (Málek, Z. et al., 2012). 

 

Dub plstnatý (Quercus pubescens) 

Ker alebo strom malého vzrastu, ktorý dosahuje výšku maximálne 20 m. Korunu má 

široko rozložitú. Listy sú striedavé, obrátene vajcovité, perovito laločnaté. Na lícnej aj 

rubovej strane sú husto plstnaté a plstnatá je aj stopka listu. Samčie kvety predstavujú 

žltkasté, riedke jahňady, samičie drobné kvety na krátkej stopke. Kvitne v apríli až máji. 

Plody sú vajcovito elipsoidné nažky – žalude do 1,5 cm dlhé, v šupinatých, hlbokých 

čiaškach. 

Vyhovuje mu úplne oslnené stanovište. Je to svetlomilná a teplomilná drevina. Rastie 

na rôznych typoch hornín. 

Využitie: biokoridory, výsadba do krajiny (Ružek, I. et al., 2015). 

 

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) 

Vysoký strom, ktorý dosahuje výšku 20 – 40 m. Má široko vajcovitú, v neskoršom 

veku až takmer guľovitú korunu so šírkou 18 – 25 m. Mladé výhony majú hnedočervenú 

farbu. Listy sú okrúhlo srdcovité alebo vajcovité, matne zelené, na jeseň sa sfarbujú 

do žltohneda. Kvety sú svetložlté, so silnou vôňou, v previsnutých súkvetiach s listom. 

Kvitne v júni. Plody predstavujú elipsovité až guľovité, silne drevnaté oriešky.  

Vyhovujúca je hlboká mierne vlhká až vlhká pôda, ktorá je na živiny bohatá. Vhodné 

je úplne oslnené stanovište až polotieň. 

Využitie: parky, stromoradia, výsadba do krajiny, solitérny strom (Málek, Z. et al., 

2012). 

 

Opis ostatného materiálu a súvisiacich úkonov 
Výsadba zahŕňa vkladanie drevín s koreňovým balom na trvalé stanovištia, ktoré sú 

definované v realizačnom projekte výsadby. Výsadba je realizovaná pod vedením odborne 
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spôsobilej osoby v rozsahu starostlivosti o dreviny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy zahŕňa zásyp, resp. 

prisyp pôdneho substrátu k drevinám umiestneným na trvalom stanovišti, ktorý vylepšuje 

jeho vlastnosti. 

Ochrana pôdneho substrátu zahŕňa aplikáciu plachty z netkanej plošnej textílie 

prírodných materiálov s rozmermi 75 cm x 75 cm ku každej drevine, ktorá sa následne 

zasype mulčovacou kôrou. 

Nevyhnutné terénne a zemné úpravy zahŕňajú šetrný spôsob hĺbenia a úpravy 

pôdneho krytu tak, aby nedochádzalo k degradácii a poškodzovaniu okolitého prostredia. 

Fixačno-stabilizačné opatrenia využívané počas výsadby predstavujú kotviace koly. 

Na jeden strom sú potrebné 3 ks + 1 ks polkola na ich spevnenie zhora. K jednotlivým 

drevinám sa doplní závlahový prvok pre podpovrchovú flexodrenáž s priemerom 8 – 10 cm 

a dĺžkou 2,5 m.  

Monitoring vitality jednotlivých drevín je zameraný na sledovanie ich rastového 

štádia po dobu trvania rámcovej dohody. Účelom je zabezpečiť ochranu pred 

poškodzovaním a ničením drevín a v potrebných prípadoch poukázať na neodbornú údržbu 

a starostlivosť o dreviny. 

 

Spôsob výsadby 
Realizácia výsadby bude v súlade s platnou legislatívou zahŕňať najmä: 

• Dostatočne veľký koreňový priestor pre počiatočný vývoj stromu: 12 m3. 

• Výsadbu stromov 1 m od okraja chodníka pri vozovke. 

• Dodržanie vzdialenosti od vjazdov do objektov minimálne 2,5 m. 

• Dodržanie vzdialenosti medzi menšími stromami 5 m, medzi stredne veľkými 8 m 

a veľkými 10 m. 

• Dodržanie vzdialenosti prvého stromu na rohu ulice najmenej 10 m od začiatku ulice. 

• Dodržanie vzdialenosti stromu od stožiarov verejného osvetlenia najmenej 3 m. 

• Dodržanie ochranného pásma vzdušného elektrického vedenia vysokého napätia 10 

m, ktoré je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej 

vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča (§ 43 zákona č. 251/2012 

Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov). 
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Pre výsadbu boli zvolené dreviny s koreňovým balom, ktoré možno vysádzať takmer 

počas celého roka, okrem letného obdobia s vysokou intenzitou slnečného žiarenia 

a mrazových období so zamrznutou pôdou. Termín výsadby nie je obmedzený vegetačným 

obdobím (STN 83 7010). Pred realizáciou výsadbových prác je realizátor povinný požiadať 

o vytýčenie polohy inžinierskych sietí. 

Stromy je optimálne vysádzať bezprostredne po ich transporte na miesto výsadby. 

Výsadbové jamy sa kopú ručne alebo pomocou malých mechanizmov. Veľkosť výsadbovej 

jamy je daná priemerom balu. Šírka je minimálne 1,5 násobok priemeru koreňového balu. 

Hĺbka by nemala presiahnuť veľkosť balu. Tvar jamy je kónický, tzn. na povrchu 2 – 3 krát 

širší, ako na jej dne. Steny jamy je potrebné zdrsniť, čo je dôležité najmä na ťažkých 

alebo zhutnených pôdach.  

Pri sadení drevín s koreňovým balom sa uvoľní viazanie balu na koreňovom kŕčku. 

Koreňový kŕčok stromu musí byť uložený v rovine s terénom alebo mierne nad terén 

a nesmie byť zasypaný.  

Pred zasypaním jamy je potrebné umiestniť na jej dno závlahovú sondu a kotvenie. 

Na jeden strom sú potrebné 3 ks kotviacich kolov, ktoré sa umiestnia do jamy a 1/2 kola 

na ich spevnenie zhora. Koly musia byť olúpané a namorené, so životnosťou minimálne 2 

roky (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2013). Väzba zabezpečuje kmeň 

proti bočnému pohybu, avšak nesmie spôsobiť odretie kôry, prípadne priškrtenie stromu. 

Väzba musí byť na kole zabezpečená proti posunutiu (STN 83 7010). 

Pri výsadbe sa dreviny môžu prihnojiť organickým hnojivom (rašelinový substrát) 

v dávke pre stromy 5 l na strom a anorganickým zásobným hnojivom tabletovaným 

(hmotnosť tablety 10 g) v dávke 4 tablety na rastlinu (Šmýkal, F., 2008). Tablety sa aplikujú 

na povrch pôdy alebo do úrovne koreňov na okraj výsadbovej jamy. Vzdialenosť tabliet 

od kmeňa rastliny zodpovedá priemeru obvodu koruny na pôdu. Najbližšie sa tablety kladú 

do vzdialenosti 15 cm od kmeňa, najďalej do vzdialenosti o 10 cm viac, než je priemer 

obvodu koruny na pôdu. 

Zeminu na zasypanie je vhodné používať pôvodnú, resp. k zemine určenej na zásyp 

pridať záhradnícku zeminu na vylepšenie v dávke 10 l/drevinu. Je to z dôvodu zhoršených 

pôdnych podmienok a častejšieho výskytu suchých období. Vrchná časť koreňového balu 

musí byť po výsadbe prekrytá vrstvou zeminy najmenej 20 mm (Agentura ochrany přírody 

a krajiny České republiky, 2013). 
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Povrch zeminy v najbližšom okolí stromu sa upraví do misy, v ktorej sa bude držať 

voda pri zálievke. Závlahová misa je kruhového tvaru a mala by byť o 1/3 väčšia 

ako výsadbová jama. Zálievka stromov je minimálne 15 l na listnatý alebo ihličnatý strom. 

Po výsadbe sa pristúpi k mulčovaniu drevín. Okolo drevín sa rozprestrie plachta 

z netkanej plošnej textílie prírodných materiálov s hrúbkou 3 – 5 mm a rozmermi 75 x 75 

cm. Následne sa prekryje organickým mulčom (drvená kôra alebo drvená drevná štiepka), 

ktorý sa aplikuje okolo drevín vo vrstve maximálne 10 cm. Odporúča sa nemulčovať pôdu 

v okruhu najmenej 10 – 15 cm od bázy kmeňa. Inak sa v blízkosti kmeňa udržiava zvýšená 

vlhkosť a hrozia hniloby kmeňa (Málek, Z. et al., 2012). 

 

Starostlivosť o dreviny po výsadbe 
Dokončovacia starostlivosť sa uskutočňuje od ukončenia výsadby do okamihu jej 

odovzdania a prevzatia zadávateľom. Rozvojová starostlivosť prebieha od okamihu 

odovzdania v priebehu fázy odznievania povýsadbového šoku a v redukovanej podobe 

po celý čas ďalšieho rastu stromov až po dosiahnutie začiatku plnej funkčnosti stromov. 

Dĺžka povýsadbového šoku sa odhaduje podľa priemeru krčka. Na každých 2,5 cm jeho 

priemeru trvá šok 1 rok (Šmýkal, F., 2008). Udržiavacia starostlivosť nadväzuje 

na rozvojovú a je realizovaná po celý zvyšok života stromov. 

 

Výchovný rez 

Výchovný rez sa riadi SPPK A02 002 – Rez stromov (Agentura ochrany přírody 

a krajiny České republiky, 2015). Rez u zvolených rodov stromov: 

Javor (Acer) – vyznačuje sa silným jarným miazgotokom. Z tohto dôvodu sa rez 

vykonáva mimo obdobia vegetačného pokoja.  

Čerešňa (Prunus) – neznáša rez, má veľmi slabú kompartmentalizáciu. Rez v dobe 

vegetačného pokoja spôsobí tvorbu miazgotoku v okolí reznej rany, čo vedie k napadnutiu 

drevokaznou hubou, deštrukcii dreva a tvorbe otvorených dutín. 

Dub (Quercus) – znáša pravidelný rez po celý rok. Odporúča sa stromy ošetrovať 

v čase vegetačného pokoja a náradie dezinfikovať kvôli tracheomykóznej hube rodu 

Ceratocystis, ktorou býva napadnutý. Kompartmentalizácia je dobrá. 

Lipa (Tilia) – vyznačuje sa výraznou koreňovou, kmeňovou a korunovou 

výmladkovosťou. Rez možno vykonávať celoročne. Kompartmentalizácia je dobrá. 
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Tvarovací rez 

Tvarovacím rezom možno upravovať dreviny druhu javor poľný (Acer campestre), 

aby sa dosiahol požadovaný tvar alebo obmedzil rast stromov. Príprava stromov na tvarovací 

rez prebieha už počas výchovného rezu a je nutné ho opakovať v pravidelných intervaloch 

(STN 83 7010). 

 

Kontrola a odstránenie kotviacich prvkov 
Nadzemné kotvenie je nutné kontrolovať aspoň raz za vegetačné obdobie po dobu 

dvoch rokov. Pri kontrole dochádza k oprave alebo úprave tak, aby nepoškodzovalo kmeň 

stromu a bola zabezpečená optimálna funkcia. Po dvoch rokoch sa kotvenie zvyčajne 

odstraňuje (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2013). 

 

Zálievka 
Závlahová misa je udržiavaná minimálne 2 roky a ďalej po dobu odznievania 

povýsadbového šoku, pokiaľ sa  vykonáva zálievka. Neplatí to na extrémnych stanovištiach, 

kde je podľa konkrétnych podmienok nutné zabezpečiť závlahu až do riadneho zakorenenia. 

Pred aplikáciou zálievky je potrebné kontrolovať vlhkosť pôdy, aby nedochádzalo k jej 

premokreniu. Zálievka sa prispôsobuje klimatickým podmienkam, podmienkam stanovišťa, 

aktuálnemu priebehu počasia, veľkosti stromu, vlhkosti pôdy, termínu a požiadavkám 

taxónu. Počas prvého vegetačného obdobia je vhodný cyklus 6 – 8 zálievok. V druhom roku 

stačí aplikovať zálievku 3 – 6 krát. Na zálievku sa nepoužíva voda pod tlakom.  

Zálievka má preniknúť ku koreňom v celom priestore výsadbovej jamy. Dávka sa 

zvolí v závislosti od veľkosti stromu (Tab. 7).  
 

Tab. 7 Dávka zálievky podľa veľkosti stromu 

Typ stromu Závlahová dávka 

Špičiak 60 – 80 cm 10 l 

Špičiak 80 – 125 cm 15 l 

Špičiak 125 – 150 cm 20 l 

Špičiak 150 – 200 cm 30 l 

Vysokokmeň OK 8 – 10 cm 30 l 

Vysokokmeň OK 10 – 12 cm 45 l 

Vysokokmeň OK 12 – 14 cm 60 l 

Vysokokmeň OK 14 – 16 cm 80 l 

Vysokokmeň OK 16 – 18 cm 100 l 
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Vysokokmeň OK 18 – 20 cm 130 l 

Vysokokmeň OK 20 – 25 cm 150 l 

Vysokokmeň OK 25 – 30 cm 200 l 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2013. 

 

Hnojenie 
K hnojeniu sa pristupuje na základe vitality drevín, kedy sa hodnotí dĺžka prírastkov, 

veľkosť a farba listov, zrelosť letorastov a pod. Uprednostňujú sa pomaly rozpustné hnojivá. 

Hnojenie sa realizuje na podporu ich regeneračnej schopnosti najmä, ak sú dreviny 

vystavené stresu. Dôležitý je správny spôsob aplikácie a dávkovanie podľa typu hnojiva. 

Po 15. auguste sa neodporúča používať hnojivá s obsahom N väčším ako 5 % (Agentura 

ochrany přírody a krajiny České republiky, 2013). 

 

Ochrana proti chorobám a škodcom 
V priebehu vegetačného obdobia je potrebné sledovať celkový stav drevín. V prípade 

zistenia choroby alebo škodca je potrebná identifikácia a podľa druhu zabezpečenie 

primeraných opatrení (chemická ochrana). Uvádzame zoznam najvýznamnejších hmyzích 

škodcov (Tab. 8) a hubových chorôb (Tab. 9).  

 
Tab. 8 Výskyt najvýznamnejších hmyzích škodcov 

Rod stromu Hmyz 

Javor  (Acer) 
Aculus aceris, Aceria macrorhynchus, Drepanosiphon platanoides, 

Euproctis chrysorrhoea, Vasates quadripes Schimer 

Lipa (Tilia) Caliroa annulipes, Contarinia tiliarum 

 Zdroj: Urban, P. et al., 2018. 

 
Tab. 9 Výskyt najvýznamnejších hubových chorôb 

Rod stromu Hubové choroby 

Javor (Acer) 

Anisogramma virgultorum, Diaportnella aristata, Melanconis 

stilbosa, Discula devastans, Nectria cinnabarina, Gibberella 

baccata, huby rodu Cytospora 

Čerešňa (Prunus) 

Anisogramma virgultorum, Diaportnella aristata, Melanconis 

stilbosa, Discula devastans, Nectria cinnabarina, huby rodu 

Cytospora 

Dub (Quercus) Nectria galligena 

Lipa (Tilia) Nectria galligena 

 Zdroj: Urban, P. et al., 2018. 
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Ochrana pred mrazom 

Čerešňa vtáčia (Prunus avium) citlivo reaguje na skoré jesenné a neskoré jarné 

mrazy. Na extrémne silné mrazy je citlivá lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos). Ochrana je 

dôležitá len v prípade výsadby v chladnejších podmienkach, ako je ich prirodzené 

stanovište. Ostatné dreviny sú mrazuvzdorné.  

 

Doplňovanie mulča  
Produkty organického pôvodu použité na mulčovanie podliehajú rozkladu, preto je 

potrebné ich dopĺňanie počas obdobia dokončovacej starostlivosti. Mulč sa dopĺňa na 

pôvodnú úroveň raz ročne, optimálne na začiatku vegetačného obdobia (Agentura ochrany 

přírody a krajiny České republiky, 2013).  

 

Monitoring 
Monitoring výsadby drevín je zameraný na zisťovanie skutočného stavu drevín 

a následné vypracovanie správy z monitoringu. Správa z monitoringu obsahuje zhodnotenie 

aktuálneho stavu, návrh odporúčaní a popis použitej metodológie a zariadení na vykonanie 

monitoringu. Je doplnená fotodokumentáciou každej dreviny. Monitoring sa uskutočňuje 

v dvoch etapách, po ukončení výsadby dodávateľom a odovzdaní výsadby obci 

Hviezdoslavov a po ukončení dokončovacej starostlivosti, ktorú vykonáva obec 

Hviezdoslavov. Je zabezpečený odborne spôsobilým zhotoviteľom. 

Monitoring je zameraný na zhodnotenie: 

• vitality stromu, 

• rozsahu straty listovej plochy, 

• listovej plochy po vizuálnej stránke, 

• poranení koreňových nábehov, kmeňa a vetví. 
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Súhlas obce s obsahom projektu 
Dolu podpísaný Marek Lackovič, starosta obce Hviezdoslavov, súhlasím s obsahom 

realizačného projektu, čím preberám zodpovednosť za úplnosť zohľadnenia priebehu 

existujúcich a plánovaných inžinierskych sietí, ochranných pásiem, hraníc území 

so zákonnou ochranou na národnej či nadnárodnej úrovni, zapracovaním a zohľadnením 

iných známych a potencionálnych rizík, ako aj s povinnosťou zabezpečenia starostlivosti 

o dreviny vysadené v rámci riešeného projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hviezdoslavov, dňa _____________ _________________________ 
 Marek Lackovič 
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Fotodokumentácia 

Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1203 

 
2713 – Juhozápadný pohľad 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

 
2714 – Severoseverovýchodný pohľad  

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 
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2715 – Juhozápadný pohľad 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

 
2716 – Severoseverovýchodný pohľad  

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 
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2717 – Juhozápadný pohľad  

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

 
2718 – Severoseverovýchodný pohľad  

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 
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2721 – Juhozápadný pohľad  

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

 
2722 – Severoseverovýchodný pohľad  

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 
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Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1193/9 

 
2725 – Východojuhovýchodný pohľad  

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

 
2726 – Západoseverozápadný pohľad  

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 
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Pozemok parcely registra "E" s parcelným číslom 1190/6 

 
2727 – Východojuhovýchodný pohľad  

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

 
2728 – Západný pohľad  

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 
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Pozemok parcely registra "C" s parcelným číslom 240/632 

 
2731 – Juhovýchodný pohľad 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

 
2732 – Západoseverozápadný pohľad  

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 
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Pozemok parcely registra "C" s parcelným číslom 128/5 

 
3064 – Západojuhozápadný pohľad 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 

 

 
3065 – Východojuhovýchodný 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2020. 
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MlNIsTE TVo
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
sLoVENsKEl REPUBLl KY

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

Odbor ochrany prírody a krajiny

Bratislava: 08.03 .2018
Číslo: 25012018-6.1

POTVRDENIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky potvrdzuj e, že :

Ing. Ján Valach, PhD., Brezová 2004116,953 01 Zlaté Moravce

bol zapísany dňa 08.03.2018 pod číslom F-153l20I8 ako fyzická osoba do zoznama odborne
spósobil; ch osób podťa 55 zákona ě. 54312002 Z. z. o ochrane pírody a krajiny v znení
neskorších predpisov aje oprávneny vyhotovovať nasledovn dokumentáciu ochrany pdrody
a krajiny:

dokumenty starostlivosti o dreviny

Potvrdenie je platné do 08.03.2028.

riaditeťka odboru ochrany prírody a krajiny

Ministerstvo životného prostredia SR l Námestie ťudovíta Št ra 35/1 | 812 35 Bratislava ! S|ovenská republika
tel.: +42L 2 5956 2551 | e-maíl: jana.janecova@enviro.gov"sk I www.minzp.sk
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