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CENNÍK SLUŽIEB
Vzhľadom na množstvo dopytov na ceny našich služieb sme pripravili sme cenník našich najčastejšie využívaných služieb. Podľa obsahu nájdete
službu ktorú hľadáte, v prípade, že nenájdete čo hľadáte kontaktujte nás na info@iokonzult.sk.
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1. OVOCINÁRSTVO
Ponúkame Vám komplexne služby v pestovaní ovocia, drobného ovocia. Všetky odborné práce ako navrhovanie ovocných výsadieb, sadov vykonávajú skúsenými
odborníkmi ovocinármi. Služby ktoré ponúkame v tejto oblasti sú komplexné a dokážeme na vysokej odbornej úrovni ako vytvoriť nové produkčne výsadby tak i revitalizovať
staršie výsadby a v prípade požiadaviek do nich doplniť nové prvky zvyšujúce produktivitu výsadieb

1.1. UDRŽBA A VÝSADBA OVOCNÝCH STROMOV A KROV
P.č.
1.

2.
3.

4.
5.

Výkon
Výsadba voľnokorenných ovocných stromov, kríkov
a menej známeho ovocia vrátanie vykopanie jamy + (1)
 Výsadba volnokorenných stromnov
 Výsadba kontajnerovaných stromov a vzrastlých krov
 Výsadba krov a menej známych ovocných drevín
Hnojenie ovocných drevín + (1)
Ochrana pred chorobami a škodcami + (1), (2)
 Ovocné kry (ríbezle egreše, ....)
 Ovocne stromy do 4m výšky
 Ovocne stromy nad 4m výšky(1)
Odborne poradenstvo u klienta
+ Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km
Revitalizácia starých a neudržiavaných a zanedbaných
ovocných záhrad a sadov

Jednotková cena
bez DPH
3,30/ks
4,50/ks
2,50/ks
0,1/ks

2,50/ks
4,00/ks
dohodou
15€/hod.
Cena podľa rozsahu
prác

Poznámka
Cena zahŕňa: odburinenie miesta výsadby, odstránenie nečistôt, vykopanie jamy, hnojivo,
zapracovanie hnojiva do pôdy, výsadba rastlín, následná zálievka a výchovný rez pri
výsadbe .
( cena je bez ceny doplnkových materiálov a rastlín )
Hnojenie počas VO granul. hnojivom alebo postrekom podľa stavu dreviny a klim.
podmienok.
(cena je bez ceny doplnkových materiálov a rastlín )
Ochrana ovocných drevín spočíva v detekcii chorôb a škodcov, následne sa vyberie
najvhodnejší ochranný prostriedok a ten sa aplikuje.
(cena je bez ceny doplnkových materiálov a rastlín )
Podrobnejšie čo , kedy a ako ošetrovať ovocne stromy nájdete v članku v sekcii na
stiahnutie
Cena zahŕňa vypracovanie krátkej písomnej správy na riešenie Vášho problému. Nejedna
sa o projektovú činnosť
Pripravíme komplexný plán revitalizácie - posúdenie zdravotného stavu drevín, ich
perspektíva resp. návrh na odstránenie a výsadba nových drevín (odroda + podpník), návrh
typu rezu na zmladenie či zlepšenie stavu existujúcich ovocnín.

Poznámky
- Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km
- staré a veľké stromy je niekedy zvlášť ak su vysoké alebo rozložité je veľmi ťažko ošetriť aj s použitím vykonných motorových rosičov. Niekedy je nutné využívať rebrík čo veľmi
komplikuje a spomaľuje samotný výkon, preto pri veľkých a hlavne vysokých stromoch stanovujeme cenu dohodou.
(1)

(2)
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1.2. REZ A TVAROVANIE OVOCNÝCH STROMOV A KROV
Na to aby stromy spolahlivo a každoročne rodili potrebujú aby mali splnené tri základne požiadavky pravodelný a odborný rez, primeranú výživu a dostatok vlahy. V menčších
záhradách sa stretávame najčastejšie s tým že najmenej pozornosti sa venuje odbornému rezu, sú zavlažované i hnojené ale rez ktorý je vykonaný neodborne vo väčšine prípadov nevedie
k zakladaniu kvetných pukov ale skor k intenzívnemu rastu a teda v záhradach sa pestuje často viac dreva ako plodov.
Rez musí rešpektovať všetky požiadavky ako stromu tak i pest tvaru. Nepestujete drevo ale krásne plody

P.č.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Výkon
Presvetľovanie a pravidelný zimný alebo predjarný rez PRAVIDELNE UDRŽIAVANYCH
každoročne strihaných stromov bez presunu vzniknutého odpadu a uloženía odpadu resp. bez jeho
likvidácie +(1)
 do 2,0 m výšky .........................................................
 od 2,1 m do 3 m výšky .............................................
 od 3,01m do 4 m výšky ............................................
 nad 4m výšky
Presvetľovanie a pravidelný zimný alebo predjarný rez NEUDRŽIAVANYCH ( viac rokov) ovocných
stromov bez uloženia vzniknutého odpadu na hromady resp. bez jeho likvidácie +(1)
 do 2,0 m výšky ............................................
 od 2 m do 3 m výšky .............................................
 od 3 m do 4 m výšky.............................................
 nad 4m výšky
Zmladzovací rez (hlboký rez) zimný alebo predjarný rez ovocných stromov bez uloženía vzniknutého
odpadu na hromady resp. bez jeho likvidácie alebo odvozu na skládku +(1)
 do 3 m výšky .........................................................
 od 3m do 4 m výšky .............................................
 od 4m do 5m ......................................................
 nad 5m výšky
Doplnkové materiály (materiál, páska, vosk, stromový balzam a pod. ) Cena za použitý materiál sa
stanovuje na základe skutočnej spotreby a aktuálneho cenníka
Presun a uloženie drevného odpadu vzniknutého pri reze na hromady do vzdialenosti do 30m od
miesta rezu+(1)
Likvidácia odpadu odvozom na skládku alebo drvením v mieste rezu +(1)

Poznámky
(1)

- Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km

Jednotková
cena bez DPH

5,0 €
7,0 €
9,0 €
dohodou

7,0 €
10,0 €
12,0 €
dohodou

7,0 €
12,0
€ 16,0 €
dohodou

8€/hod
dohodou

Poznámka

Poznámka : v prípade väčšieho množstva
stromov cena dohodou

Poznámka : v prípade väčšieho množstva
stromov cena dohodou

Poznámka : v prípade väčšieho množstva
stromov cena dohodou
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1.3. PREŠTEPOVANIE OVOCNYCH DREVÍN A ZÁCHRANA STARÝCH ODROD
Veľakrát sa stáva, že máte strom zo svojej mladosti ktorý už dožíva a máte k nemu zvláštny vzťah alebo strom ktorý si ceníte pre jeho vlastnosti. Staré odrody je dnes ťažko kúpiť
a hlavne ak nepoznáte o akú odrodu ide. Ak strom už dožíva alebo musí ustúpiť inej činnosti napr. stavbe nezúfajte. Danú odrodu je možne preštepiť na iný strom alebo dopestovať úplne nový
z ktorého sa opäť budete môcť tešiť desiatky rokov
Vrúble z takého stromu Vám môžeme naštepiť na iný strom ktorý máte v záhrade alebo Vám dopestujeme úplne nový strom. Úplne nove stromy dopestúvame v kontajneroch takže
máte 100% istotu jeho ujatia po vysadení na trvalé stanovište. Čo potrebujeme od Vás ? V prvom rade vrúble. Tie si môžeme prísť odobrať sami alebo nám ich môžete zaslať poštou (viac
o odoberaní vrúbľov, ich skladovaní a zasielaní nájdete na našom webe v článku). Podpníky obyčajne vrúbľujeme na vhodný podpník (môže to byť silne aj slabo rastúci podpník) vo februári až
marci a následne ich po oteplení vysádzame do primerane veľkých kontajnerov . V jesennom období majú stromčeky 60-120cm, sú dobre prekorenené a vhodné na jesennú či jarnú výsadbu

P.č.
1.

Výkon

Jednotková cena
bez DPH

Príprava stromu na preštepenie, rez, úprava rezných rán, ošetrenie rezných rán, príprava
vrúbľov, zavrúbľovanie stromov, ošetrenuie vrúbľov bez použitia rebríka , bez ceny
štepárskej pásky, viazacích materiálov , a bez ceny vrúbľov +(1)
•
•
•

do počtu vrúbľov 6/strom
do počtu vrúbľov od 6 do 15 vrúbľov/strom
do počtu vrúbľov nad 15 vrúbľov/strom

2.

Záchrana stromu/odrody dopestovanie nového stromu bez ceny vrúbľa, podpníka resp.
nákladov na jeho zabezpečenie a doplnkových materiálov. Vrúble nám môžete zaslať poštou
resp. si ich po dohode prídeme odobrať. +(1)

3.

Cena podpníka

Doplnkové materiály (materiál, páska, vosk, stromový balzam a pod. ) Cena za použitý materiál
sa stanovuje na základe skutočnej spotreby a aktuálneho cenníka
Poznámky
(1) - Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km
(2) – V prípade ďalších nákladov budete vopred informovaní ešte pred objednaním služby

4.

15,0 €/strom
20,0 € /strom
15,00 €/strom

Poznámka
Poznámka : V prípade, že vrúble nemáte prosím kontaktujte nás už na
jeseň nakoľko vrúble je potrebne zabezpečiť vopred, napr. u kôstkovín sa
odoberajú už v decembri. Správny termín odberu vrúbľov je základom
úspechu prevrúbľovávania
Viac o vrúbľoch v článku v sekcii Na stiahnutie

15€/ks

3-10€/ks

Poznámka : v prípade väčšieho množstva stromov cena
dohodou
Poznámka : podľa toho o aký podpník sa jedna jablon,
slivka, hruška a pod.
Podľa aktuálneho cenníka

5

BIOKONZULT plus s.r.o
Váš spoľahlivý partner v okrasnej záhrade i ovocnom sade

Kontakt : www.biokonzult.sk, info@iokonzult.sk , tel.: 0905/440804

2. OKRASNÁ ZÁHRADA
2.1. TRÁVNIK
2.1.1. Založenie trávnika pokladaním trávnych kobercov
P.č.

Výkon

Cena za 1m2

1. Odstránenie starého trávnika použitím totálnych herbicídov+(1)
0,20/m2
2. Odstránenie starého trávnika mechanickým odstránením mačiny +(1)
1,20/m2
3. Rotavátorovanie plochy so zapracovaním hnojiva príp. úprava pH či priepustnosti pôdy +(1)
0,65/m2
4. Príprava pôdy hrabaním, odstránenie zvyškov mačiny , koreňov a pod. vyrovnanie pôdy +(1)
0,60/m2
5. Položenie trávneho koberca +(1)
2,40/m2
6. Cena trávneho koberca +(1)
3,30-4,20
7. Valcovanie pri úprave terénu a po položení trávnika +(1)
0,1/m2
8. Cena za dopravu trávnych kobercov +(2)
Cca 1,50/km
Poznámky :
(1) - Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km
(2) - Cena za nákladnú dopravu je orientačná môže líšiť podľa dopravcu
Pri komplexných realizáciách sadových uprav sú ceny stanovované v rámci celkovej cenovej ponuky

Poznámka
Cena je vrátane použitého herbicídu
Bez odvozu a likvidácie mačiny
Cena vrátane hnojiva
Bez dopravy , podľa ceny dodávateľa
Podľa dopravcu

2.1.2. Založenie trávnika výsevom
P.č.

Výkon

Cena za 1m2

Poznámka

0,20/m2
Cena vrátane použitého herbicídu
1. Odstránenie starého trávnika použitím totálnych herbicídov +(1)
(1)
1,20/m2
Bez odvozu a likvidácie mačiny
2. Odstránenie starého trávnika mechanickým odstránením mačiny +
0,65/m2
Cena vrátane hnojiva
3. Rotavatorovanie plochy so zapracovaním hnojiva príp. úprava pH či priepustnosti pôdy +(1)
(1)
Príprava
pôdy
hrabaním,
odstránenie
zvyškov
mačiny
,
koreňov
a
pod.
vyrovnanie
pôdy
+
0,60/m2
4.
0,20/m2
5. Výsev trávnika +(1)
7-9€/kg
Podľa typu osiva a dodávateľa
6. Cena trávneho osiva
0,1/m2
7. Valcovanie pri úprave terénu a po výseve +(1)
Poznámky :
(1) - Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km
Podľa typu zakladaného trávnika sa dávka pri výseve pohybuje od 0,045g-0,060g/m2, na základe toho sa určuje celková potreba trávneho osiva
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2.1.3. Údržba trávnika
P.č.
1.

2.
3.

Výkon
Kosenie udržiavaného trávnika +(1)
 Jednorazové kosenie
 Pravidelne kosenie v ramci údržieb
Vertikutácia trávnika +(1)
 Jednorázová
 V rámci pravidelných údržieb
Hnojenie trávnika bez ceny použitých hnojív +(1)

4.
5.
6.
7.

Chemicke odburinenie trávnika bez ceny použitých herbicídov +(1)
Mechanické (ručne vyrezávanie) odburinenie trávnika +(1)
Orezávanie okrajov trávnika s odvozom do vzdialenosti do 30m +(1)
Lokálny dosev trávnika rozrušenie, dosypanie substrátu, osivo,
zavalcovanie bez ceny použitých materiálov +(1)
Poznámky :
(1) - Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km
-

Cena za 1m2 Poznámka
0,13€/m2
0,10€/m2
0,20€/m2
0,15€/m2
0,05€/m2

Bez ceny použitého hnojiva

0,1€/m2
10,0€/m2
12€/hod
12€/hod

2.2. Mulčovanie výsadieb
P.č.
1.

Výkon

Cena za 1m2 Poznámka

Odstránenie starého mulču vyhrabaním, zložením na kopy do
3,50€/m2
vzdialenosti do 20m bez likvidácie +(1)
2. Položenie netkanej textílie bez ceny použitého materiálu+(1)
0,15/m2
3. Netkaná texília
1,20-2,40/m2
Podľa typu a hrúbky textílie Pri výpočte množstva sa počíta sa prekryv cca 10%
4. Plastové klince na uchytenie folie
0,20/ks
5. Mulčovanie korou+(1)
1,20/m2
6. Mulčovanie štrkom alebo okrasným kameňom s dovozom do 20m +(1)
2,80/m2
7. Cena dopravy mulču
od 0,45/km
Pri väčších množstvách sa dovozy riešia nákladným autom
8. Cena mulču
dohodou
Podľa aktuálnych cien a typu materiálu kôra, štrk
Poznámky :
(1) - Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km
Hrúbka mulču pri kôre je obyčajne 8-10cm, pri štrkoch podľa frakcie (drobný štrk s vysokou pokryvnosťou od 4cm, hrubé frakcie od 10cm )
-
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2.3. Obruba trávnika/záhonov /šlapakov
P.č.

Výkon

Cena za 1m2 Poznámka

1.

Olemovanie záhonov plastovými obrubami+(1)

1,50/m

2.

Olemovanie záhonov kamennými alebo betonovými kockami či
prefabrikatm+(1)
Obruba
Cena za položenie šlapakov +(1)
Šlapaky cena
Poznámky :
(1) - Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km
-

2,40/m

3.
4.
5.
6.

dohodou
2,50/ks
Dohodou

vytýčenie lemov záhonov, vykopanie ryhy, podloženie netkanou textíliou a samotné
položenie obrubníkov.
vytýčenie lemov záhonov, vykopanie ryhy, podloženie netkanou textíliou a samotné
položenie obrubníkov.
Podľa typu použitej obruby
Podľa dodávateľa a typu šlapákov

2.3. Rez a tvarovanie okrasných krov a živých plotov
P.č.
1.

2.

3.
4.

Výkon
Rez okrasných krov bez ceny likvidácie odpadu +(1)
do 2,0 m výšky ...........................................
od 2,1 m do 3 m výšky ..............................
od 3,01m do 4 m výšky .............................
nad 5 m výšky .........................................................
Rez a tvarovanie živých plotov a stien bez ceny likvidácie odpadu +(1)
do 2,0 m výšky ...........................................
od 2,1 m do 3 m výšky ..............................
od 3,01m do 4 m výšky .............................
nad 5 m výšky .........................................................
Tvarovanie a rez bonsajov +(1)
Poznámky :
(1) - Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km
-

Cena za 1m2 Poznámka
2,50€/ks
3,50€/ks
5,0€/ks
dohodou
1,50€/ m2
2,50€/ m2
4,0€/m2
dohodou
12€/hod
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3. ZÁVLAHA
3.1. Údržba závlahového systému
P.č.

Výkon

Odstavenie závlahového systému – zazimovanie
Spustenie závlahového systému - jar
Čistenie trysiek v postrekovačoch, nastavenie
Výmena postrekovača bez ceny postrekovača
Výmena elektroventilu bez ceny elektroventilu a dopl materiálov
Opravy, vyrovnanie, nadvihnutie alebo hlbšie osadenie postrekovača,
vyčistenie postrekovača, výmena trysky sitka bez ceny materiálu
Poznámky :
(1) - Doprava na miesto výkonu prác ......... 0,45 €/km

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena za m.j
10€/vetva
20/zavlaha
1,50/postrekovač
7€/postrekovač
15€/ks
5€/postrekovač

Poznámka
Vypustenie a vyfúkanie

3.2. Návrh a realizácia závlahových systémov
Ceny za realizáciu závlahového systému stanovujeme na základe projektu ktorý Vám radi spracujeme

