
CENNÍK služieb

Pracujeme s kvalitnými nástrojmi a mechanizmami presne a rýchlo.

Č. Položka MJ

1 Záhradné práce pomocný pracovník hod 10,00 € 8,00 € 5,00 €

2 Záhradné práce odborný pracovník hod 15,00 € 12,00 € 7,50 €

3 Práca s mechanizmom hod 20,00 € 16,00 € 10,00 €

4 Výškové práce hod 25,00 € 20,00 € 12,50 €

5 Práca s vysokozdvižnou plošinou hod 30,00 € 24,00 € 15,00 €

6 Štiepkovanie hod 25,00 € 20,00 € 12,50 €

7 Odvoz/dovoz multikárou/traktorom Leopoldov kus 30,00 € 24,00 € 15,00 €

8 Odvoz/dovoz multikárou/traktorom Červeník, Šulekovo kus 35,00 € 28,00 € 17,50 €

9 Odvoz/dovoz multikárou/traktorom Hlohovec, Trakovice kus 40,00 € 32,00 € 20,00 €

10 Dovoz palivového dreva Leopoldov (bez ceny dreva*) m3 15,00 € 12,00 € 7,50 €

11 m3 17,50 € 14,00 € 8,75 €

12 Inštalácia záhradných závlah (bez ceny materiálu*) hod 15,00 € 12,00 € 7,50 €

13 Likvidácia stavebnej sutiny tona 15,00 € - -

14 Likvidácia biologického odpadu tona 2,00 € - -

15 Zámočnícke práce a montáž hod 15,00 € - -

Cenník je platný od 1. marca 2021.

M.R.Štefánika 260/30, 92041 Leopoldov, IČO 53226372, DIČ 2121305010, www.zivazahrada.sk, zivazahradaSK@gmail.com, 0944 293 396

POSTUP ZÁHRADNÉ SLUŽBY: Pri bezplatnej obhliadke dohodneme rozsah prác, termín a cenu. Potom, ak chcete
platiť servisnými poukážkami, si pôjdete kúpiť servisné poukážky na Mestský úrad v Leopoldove. Nakoniec Vám
službu prídu dodať milí, šikovní a skúsení pracovníci. Po ukončení práce Vám dajú faktúru a prevezmú od Vás platbu
servisnými poukážkami a prípadnú hotovosť. Napr. ak orez stromov a živého plota trval 1,5 hodiny a uplatňujete si
20% zľavu, zaplatíte spolu 18,00 € (1,5 x 12,00 €), z toho servisnou poukážkou 10,- € a v hotovosti 8,- €.

Cena
s DPH

Cena so zľavou pri platbe
servisnou poukážkou*

20%
občan**

50%  odkázaná
osoba

Dovoz pal. dreva Červeník, Šulekovo (bez ceny dreva*)

POZOR:
* Platba servisnou poukážkou je možná len za dodanie záhradnej služby napr. za kosenie trávy, orez stromov a
kríkov, štiepkovanie, vertikutáciu, zavedenie závlahového systému a iné, ak je príjemcom služby občan alebo
odkázaná osoba. Platba poukážkou nie je možná za materiál, tovar a výrobky.

**Platba servisnou poukážkou nie je možná, ak je príjemcom služby právnická osoba / firma.

-  Servisnými poukážkami nie je možné platiť za tovar, výrobky a materiál a ani za služby vykonané mimo záhrady a
domu občana alebo odkázanej osoby.

Živá záhrada s.r.o., r.s.p. je registrovaný sociálny podnik v Leopoldove s dlhodobým cieľom obnovovať mikrobióm a
biodiverzitu pôdy a integrovať zdravotne znevýhodnených a zraniteľných. Objednaním našich služieb podporíte tento
cieľ.

d  Živá záhrada s.r.o., r.s.p.



CENNÍK služieb

Č. Položka MJ

1 Zapožičanie ručného náradia

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Cenník je platný od 1. marca 2021.
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50%  odkázaná
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