
Ev.č.: 3/2/2021

Cena za         1 

hod

Cena za             

1 Mth
Cena za KM

Cena za čakanie -          

STOJNÉ

€/hod bez DPH €/Mth bez DPH €/km  bez DPH € /min bez DPH

Pracovný stroj samohybný CATERPILLAR 434 F *

2.) Práca stroja  :  hydraulické kladivo 50,00

Preprava paliet baleného palivového dreva  v intraviláne 

mesta. Minimálna cena 5 Eur/paleta
20,00

Čelný kolesový nakladač JCB 416,417* - práca stroja s 

drapákom na guľatinu; snežný pluh
40,00 3,- €/ 15 minút

Preprava paliet baleného palivového dreva  v intraviláne 

mesta. Minimálna cena 5 Eur/paleta
20,00

Vysokozdvižný vozík DESTA *- nakladanie a skladanie 25,00 3,- €/ 15 minút

Preprava paliet baleného palivového dreva VZV Desta v 

intraviláne mesta. Minimálna cena 5 Eur/paleta
20,00 3,- €/ 15 minút

Dozér  DT 75 - natáčacia radlica 25,00

preprava dozéra na 

pracovisko sa faktúruje 

samostatne

3,- €/ 15 minút

Tatra 815 UDS 214 - svahovacia lyžica 2,5 m 33,00 1,30 € 3,-€/ 15 minút

Tatra 815 EURO III - trojstranný sklápač 30,00
1,40/ prepravná 

vzdialenosť nad 30 km 
3,- €/ 15 minút

Malotraktor * - mulčovanie ,kultivácia, pluhovanie, postrek, 

valcovanie, vlečka. Minimálna cena práce 20 Eur bez DPH
25,00 3,-€/ 15 minút

Avia 31 T 1,25 € 2,5,-€/ 15 minút

Špeciálne práce motorovou pílou

Kosenie krovinorezom

Výrub - ťažba stromov motorovou pílou  

Výrub - približovanie stromov LKT

Výrub - približovanie stromov UKT

Sazdba  na 1 

km. - bez 

šoféra

Sadzba  na 1 

km  so 

šoférom                                    

Sadzba za čakanie -          

STOJNÉ

€/km bez DPH €/km  bez DPH € /min bez DPH

Dacia Duster, 0,50 € 1,25 € 2,5 €/ 15 minút

Ford Ranger 0,70 € 1,25 € 2,5 €/ 15 minút

Toyota Hilux 0,70 € 1,25 € 2,5 €/ 15 minút

Toyota Landcruiser 0,90 € 1,25 € 2,5 €/ 15 minút

V prípade soboty, nedele, a sviatkov sa bude účtovať príplatok 100% zo stojného. 

Zapožičanie dopravných prostriedkov je možné iba po uzavretí dohody o zapožičaní dopravných prostreidkov. 

 

V Dobšinej, 14. 6. 2021

  Marcel Kollárik

konateľ spoločnosti

12,- €/hod.

Technologické vozidlá

Cena neosahuje : opravu defektu, poplatok za poškodenie vozidla a spoluúčasť pri škode na vozidle, DPH.                                                                                                                                                                                                                                  

Cena obsahuje : povinné zmluvné  poistenie, sezónne pneumatiky, diaľničná známka SR, pohonné hmoty, kvapaliny do ostrekovačov, 

žiarovky

Konkrétny postup prác sa dohodne po obdržaní objednávky. Odberateľ po skončení prác svojím podpisom / pečiatkou na dodacom liste potvrdzuje správnosť 

údajov a súhlasí s fakturáciou. Prepravu paliet s baleným sypaným palivovým drevo odsúhlasí zodpovedný pracovník podľa stavu a účelu cestnej komunikácie.

* do výkonu - prác sa započítavajú aj Mth prepravy stroja po vlastnej osi na pracovisko a späť

16,- €/hod.

 10,- €/hod.

10,- €/hod.

16,- €/hod.

Turecká 54/51, 049 25 DobšináTel.: 058/7941 291, e-mail: ml@mldobsina.sk, web: www.mldobsina.sk

Cenník
použitia strojov a dopravných prostriedkov platný od 14. 6. 2021

Dopravný prostriedok

1.) Práca stroja  :  čelná viacúčel.lyžica 1,3 m3, svahovacia 

lyžica 1,5 m, podkop - lyžice 350, 450, 600; snežný pluh 
40,00

3,- €/ 15 minút


