Ing. Peter Bellay - Krajinár, SNP 11, 909 01 Skalica
IČO: 50714813

DIČ: 1079145914

mail: krajinar@krajinar.sk

tel: 0908 583 557

Ing. Peter Bellay - Krajinár ponúka od roku 2017 komplexné služby
starostlivosti o zeneň od návrhu priestorov cez predaj a výsadbu sadeníc až po
rizikové výruby.
Ponuka údržby zelene:
-

výsadba
polievanie
starostlivosť o výsadby
údržba trávnatých porastov a povrchov
stromolezecké práce, bezpečnostné rezy, výškové práce v ťažko prístupnom
teréne.
výruby a rizikové výruby

Inžinierska činnosť:
-

inžinierska činnosť v územných a stavebných konaniach
príprava podkladov pre vydávanie súhlasu na výrub drevín
inventarizácia drevín
návrhy a vizualizácie verejných priestranstiev

Obchod:
-

predaj drevín skladom i na objednávku
predaj záhradníckeho materiálu skladom i na objednávku

nie som platca DPH

Cena je spracovaná vždy individuálne na základe objemu prác, náročnosti fyzickej i
technickej, požiadavky na odvoz bioodpadu, vzdialenosti a i.
Pre orientáciu podľa veľkosti dreviny pri celkovej úprave koruny - tvarový rez,
odstránenie suchých a nebezpečných konárov pri zákazke s objemom 1 ks.

(dreviny s výškou do 10 m )
30 - 60 €

(dreviny s výškou 12-15 m )
90 - 150 €

( dospelé dreviny 17 m a viac
alebo s veľkým objemom
koruny )
100 - 250 €

Realizované zakázky:
Orez sofory japonskej na Potočnej ulici v
Skalici a odstránenie vetrom polámaných
konárov s vytvorením hromady bez odvozu.
80 €

Výšková úprava korún na cintoríne v Skalici pred (pravá strana) a po (ľavá strana) spolu
21 stromov s vytvorením skládky pre odvoz
haluzín a bez odvozu. 680,- €

Výrub suchej lipy na cintoríne v Skalici postupným zlaňovaním.

Údržba drevín v átriu firmy v Skalici vrátane odvozu
100,- €

650,- €

Polievanie alejových stromov v meste Skalica 20,- € 630 l nádrž (18-25 stromov podľa
závlahovej dávky).
Zmluvná starostlivosť o náhradné výsadby pre správcovskú spoločnosť 46,- € ks /rok.

Orez suchých konárov z orecha
v súkromnej záhrade v Skalici
170,- €

Arboristické práce - stromolezenie.
Čo robím?
-

Odstraňovanie suchých alebo
nebezpečných konárov,

-

úprava podjazdovej výšky,
tvarovanie korún,

-

riešenie kolíznych situácií s
budovami alebo verejným
osvetlením,

-

preventívne opatrenia pred
zlomením alebo pádom formou
inštalácie väzieb a popruhov,

-

rizikové výruby v úzkom priestore
alebo nad objektmi.

Čo už som robil ?
-

Odstraňovanie nebezpečných
konárov na cintorínoch, v
parkoch či chatovej oblasti,

-

výruby 15 a viac metrov
vysokých drevín v úzkych
dvoroch rodinných domov,

-

tvarové rezy vo verejnej zeleni

-

vyprostenie zachyteného drona vo výške 25 m.

Kam sa dostanem?
Dostupnosť je limitovaná najvyšším
bodom na kmeni ktorý ma unesie. Nad
týmto bodom dokážem pracovať do
vzdialenosti 3 m tyčovým náradím. V
priestore pod týmto bodom smerom do šírky
koruny je dostupnosť v závislosti od druhu a
rastu dreviny až po okraj koruny.
Vyznám sa v tom?
Prácu vykonávam v súlade s
arboristickým štandardom a dobrou praxou
(materiály ochrany prírody, norma a pod. ).
Pri práci využívam techniku s platnou
revíziou a taktiež mám platné osvedčenie
pre prácu vo výškach so špecializáciou pre
prácu na drevinách.

Kto som?
Vyštudoval
som
lesníctvo na
strednej škole, krajinárstvo na vysokej škole
a pre doplnenie vybrané predmety
biotechniky parkových a krajinných úprav
na vysokej škole. Mám 3 ročnú prax v
ochrane prírody a 4 ročnú prax v údržbe
zelene. Od roku 2017 pracujem ako živnostník.

