HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Príloha č.6 - Opis predmetu zákazky
Platí pre obe časti
1. Požiadavky na predmet zákazky:
Predmetom zákazky bude mapovanie plôch zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev
bez ohľadu na vlastnícke vzťahy (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov „Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný
priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy
slúži na všeobecné užívanie“) a vymedzené areály vo vlastníctve, alebo správe
obstarávateľa.
Miestom plnenia predmetu dohody je územie Hlavného mesta SR Bratislavy, všetky jeho
mestské časti, a to v rozsahu vymedzenom v mapovom podklade. Pre dodávateľa je pri
čiastkovej objednávke vyhotovenej objednávateľom v súlade s rámcovou dohodou záväzný
územný rozsah požadovaných služieb. Objednávateľ poskytne dodávateľovi grafický
podklad - polygónovú vrstvu vo formáte *.shp vymedzeného riešeného územia v rámci
jednotlivých objednávok. Všetky mapové podklady k vyhotoveniu diela si zabezpečí
obstarávateľ vo vlastnom mene a na vlastné náklady (ortofoto snímky, terestrické
zamerania a ďalšie). V prípade požiadavky dodávateľa poskytne objednávateľ v
rozsahu vymedzenom pre účely zákazky digitálnu technickú mapu mesta.
Dodávateľ sa zaväzuje obstarávateľovi dodať zazipovaný súbor v ktorom budú vložené súbory
formátu shapefile obsahujúce polygónové vrstvy plôch zelene a bodovú vrstvu polôh stromov
s prislúchajúcimi atribútmi na digitálnom mapovom podklade na území hlavného mesta SR
Bratislavy v súradnicovom systéme S-JTSK, zobrazenie Křovák EastNorth (EPSG:5514, UTF8).
Polygónové vrstvy plôch zelene budú spracované a dodané s polohovou presnosťou v 3. triede
presnosti, bodová vrstva polôh stromov bude spracovaná a dodaná v 4. triede presnosti,
s autorizáciou autorizovaného geodeta so spôsobilosťou na vybrané geodetické a kartografické
činnosti podľa § 6, písmeno d) až j) zákona NR SR č. 215/ 1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov alebo oprávnenie podľa celého § 6 vyššie uvedeného zákona. Živé ploty a kry budú
výškovo zamerané v 4. triede presnosti (mxy = 0,26 m). Skupiny stromov a jednotlivé stromy
požadujeme výškovo zamerať v 5. triede presnosti (mxy = 0,5 m).
V zmysle STN 01 3410:2020-09 Mapy veľkých mierok. Účelové mapy. Kreslenie a značky sú
triedy presnosti zamerania pre účel vyhotovenia daného diela požadované nasledovne:
−

treťou triedou presnosti je myslený číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej
trigonometrickej siete katastrálnej prostredníctvom geodetických metód bez pripojenia na
aktívne geodetické základy (mxy = 0,14 m).

−

štvrtou triedou presnosti je myslený číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej
trigonometrickej siete katastrálnej prostredníctvom geodetických metód bez pripojenia na
aktívne geodetické základy (mxy = 0,26 m).

−

piatou triedou presnosti je myslený číselne určený bod v súradnicovom systéme Jednotnej
trigonometrickej siete katastrálnej prostredníctvom geodetických metód (mxy = 0,5 m).

Predbežný odhad celkovej výmery plôch zelene na mieste plnenia je približne 1000 (slovom
tisíc) ha. Tieto plochy budú obsahovať bodové zameranie polohy stromu v mieste kmeňa na
úrovni terénu, pričom odhadovaný počet stromov je 250 000 ks.

2. Rozdelenie jednotlivých typov plôch
1. Trávnik
Zámerne založená plocha zelene s prevažujúcim trávobylinným spoločenstvom, ktorá je
pravidelne udržiavaná kosením.
2. Ker
Drevina, stonka je spravidla rozkonárená od bázy, nie je diferencovaný kmeň. Patria sem aj
skupiny krov, ktoré nemožno jednoznačne vizuálne identifikovať ako strihané (tvarované).
3. Živý plot
Súvislá výsadba krov, ktoré sú vizuálne identifikovateľné, ako strihané (tvarované) a ich
funkcia je prioritne izolačná a hygienická.
4. Záhon
Umelé zoskupenie rastlín na základe ekologických, funkčných a estetických vlastností
rastlín (letničkové, trvalkové, cibuľoviny, pôdopokryvné kry).
5. Skupina stromov
Skupina stromov v hustom poraste, pri ktorej splývajú koruny stromov a nemožno rozlíšiť
jednotlivé stromy. Pri nejasnostiach pri hodnotení je potrebné postupovať v zmysle
Štandardu AOPK ČR – Zakládání a péče o porosty dřevin SPPK A02 008.
6. Iná plocha zelene
Rôzne typy porastov a plôch zelene, ktorých typologické určenie nie je možné jednoznačne
stanoviť na základe vyhodnocovania vstupných podkladov, alebo predstavujú osobitnú
kategóriu, ktorú nemožno zaradiť medzi vyššie uvedené.

3. Podrobný popis polygónových vrstiev s atribútmi
1. Trávnik
Plocha zelene s prevažujúcim trávobylinným spoločenstvom, ktorá je pravidelne udržiavaná
kosením.
•

Polygón polohy a tvaru (hranica obvodu) plochy

ID
C_KU
TYP_ID
ZP_ID
LOKALITA
SKLON_ID
VYMERA_1

POPIS_TEX

jedinečné číslo objektu
číslo katastrálneho územia (6 čísel)
typ prvku (trávnik = 1)
základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý
bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...
sklon plochy ( 1=rovina,2= svah do 1: 5,3= svah 1: 5 - 1: 2,4
= svah 1:2)
výmera (m2, na dve desatinné miesta); skutočná výmera z
priestorového modelu a jej priemet do 2D plochy
zelene/polygónu so zohľadnením terénnych modulácií

integer
integer
integer
integer
string

doplňujúci popis

string

2

integer
integer

2. Ker
Drevina, stonka je spravidla rozkonárená od bázy, nie je diferencovaný kmeň. Patria sem aj
skupiny krov, ktoré nemožno jednoznačne vizuálne identifikovať ako strihané (tvarované) kry
vo forme živých plotov.
•

Polygón polohy a tvaru (hranica obvodu) plochy

ID
C_KU
TYP_ID
ZP_ID
LOKALITA
VYMERA_2
VYSKA_2

jedinečné číslo objektu
číslo katastrálneho územia (6 čísel)
typ prvku (ker = 2)
základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý
bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...
výmera (m2, na dve desatinné miesta)
priemerná výška (m)

integer
integer
integer
integer
string
integer
integer

POPIS_TEX

doplňujúci popis

string

3

3. Živý plot
Súvislá výsadba krov, ktoré sú vizuálne identifikovateľné ako strihané (tvarované) a ich funkcia
je prioritne izolačná a hygienická.
•

Polygón polohy a tvaru (hranica obvodu) plochy

ID
C_KU
TYP_ID
ZP_ID
LOKALITA
VYMERA_3
VYSKA_3

jedinečné číslo objektu
číslo katastrálneho územia (6 čísel)
typ prvku (živý plot = 3)
základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý
bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...
výmera (m2, na dve desatinné miesta)
priemerná výška (m)

integer
integer
integer
integer
string
integer
integer

POPIS_TEX

doplňujúci popis

string

4. Záhon
Umelé zoskupenie rastlín na základe ekologických, funkčných a estetických vlastností rastlín
(letničkové, trvalkové, cibuľoviny, pôdopokryvné kry)
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ID

jedinečné číslo objektu

integer

C_KU

číslo katastrálneho územia (6 čísel)

integer

TYP_ID

typ prvku (záhon = 4)

integer

ZP_ID

základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý

integer

LOKALITA

bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...

string

VYMERA_4 výmera (m2, na dve desatinné miesta)
POPIS_TEX

doplňujúci popis

integer
string

5. Skupina stromov
Skupina stromov v hustom poraste, pri ktorej nemožno zamerať presne jednotlivé kmene.
Pokiaľ nie je možné jednoznačne lokalizovať polohu jednotlivého stromu (bodovo) a rastú
v hustom zápoji, hodnotia sa ako skupina stromov na základe Štandardu AOPK ČR
– Zakládání a péče o porosty dřevin SPPK A02 008.
ID

jedinečné číslo objektu

integer

C_KU

číslo katastrálneho územia (6 čísel)

integer

TYP_ID

typ prvku (skupina stromov = 5)

integer

ZP_ID

základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý

integer

LOKALITA

bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...

string

VYMERA_5 výmera (m2, na dve desatinné miesta)

integer

VYSKA_5

priemerná výška (m)

integer

POPIS_TEX

doplňujúci popis

string

5

6. Iná plocha zelene
Rôzne typy porastov a plôch zelene, ktorých typologické určenie nie je možné jednoznačne
stanoviť na základe vyhodnocovania vstupných podkladov, alebo predstavujú osobitnú
kategóriu, ktorú nemožno zaradiť medzi vyššie uvedené (Pozn. V danej ploche je možné
prípadne zamerať jednotlivé kmene stromov).
ID

jedinečné číslo objektu

integer

C_KU

číslo katastrálneho územia (6 čísel)

integer

TYP_ID

typ prvku (iná plocha zelene = 6)

integer

ZP_ID

základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý

integer

LOKALITA

bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...

string

VYMERA_6 výmera (m2, na dve desatinné miesta)
POPIS_TEX

doplňujúci popis

integer
string
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7. Stromy
Poloha stromov bude zameraná v 4. triede presnosti v rámci zameraných polygónových plôch
zelene a na digitálnom mapovom podklade bude vyznačená bodom. Výška stromov bude
zameraná v 5. triede presnosti.
Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy,
nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.
Na území je odhadovaný celkový počet stromov 125 000 ks.
•

Bod s polohou a výška terénu (t.j. spolu x, y, z súradnice bodov) v mieste kmeňa stromu
na úrovni terénu,

ID

jedinečné číslo objektu

integer

C_KU

číslo katastrálneho územia (6 čísel)

integer

TYP_ID

typ prvku (stromy = 7)

integer

ZP_ID

základná plocha, do ktorej je plošný prvok zahrnutý

integer

LOKALITA

bližší popis napr. ulica, názov parku, námestie, areál,...

string

VYSKA_7

výška (m)

integer

POPIS_TEX

doplňujúci popis

string
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4. Požadované dodanie výstupov:
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie výstupov:
•

v digitálnej forme v súradnicovom systéme S-JTSK, geopriestorové formáty definované
formátom "shapefile” polygóny určených polôh plôch zelene v tabuľkovej forme .xls
(číslo polygónu a príslušné atribúty)

•

v tlačenej forme overenej autorizovaným geodetom so spôsobilosťou na vybrané
geodetické a kartografické činnosti v rozsahu § 6 písmen d) až j) zákona NR SR č. 215/
1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Tlačená forma musí byť vytlačená na recyklovanom papieri.
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