
 

Ostatné výrobky 

Druh 
Jednotková cena za  

kg v € bez DPH 
DPH 20% 

Predajná cena za  

kg v € s DPH 

Okrasné šišky    

Borovica lesná  0,50 0,10 0,60 

Borovica čierna  1,20 0,24 1,44 

Borovica horská kosodrevina  1,20 0,24 1,44 

Smrek obyčajný - triedený 1,30 0,26 1,56 

Smrek obyčajný - netriedený 0,60 0,12 0,72 

Ostatné druhy šišiek a šištíc 0,60 0,12 0,72 

Okrasné vretená Smrek obyčajný 2,80 0,56 3,36 

Okrasné vretienka Smrekovec opadavý 0,30 0,06 0,36 

    
Slamený vencový kruh ( príprava len na 

objednávku) 
   

priemer 25 cm 0,60 0,12 0,72 

priemer 35 cm 0,90 0,18 1,08 

vzorkovnica semien- klíčivé 3,30 0,66 3,96 

vzorkovnica semien- poznávacia 12,50 2,50 15,00 

Jedľová silica  (použitá časť rastliny: šišky) 17,00 3,40 20,40 
Jedľová silica fľaška (10 ml) 1,83 0,37 2,20 

Šípková dužina 1 kg, voľne ložená 
Šípková dužina 1 kg, 2. trieda, voľne ložená 

8,33 

5,83 

1,67 

1,17 

10,00 

7,00 

Šípková dužina 200g 2,00 0,40 2,40 

Šípková dužina 500 g 5,00 1,00 6,00 

Šípková dužina 500 g v plátenom vrecku 9,17 1,83 11,00 

Šípková dužina 1500 g v plátenom vrecku 17,33      3,47 20,80 

Šípkový čaj 40 g 1,17 0,23 1,40 

Šípkový džem 6,33 1,27 7,60 

Šípkový sirup 5,00 1,00 6,00 

Sušené čučoriedky 100g 6,00 1,20 7,20 

Sušené čučoriedky 50g 3,33 0,67 4,00 

Sušené brusnice 100g 9,42 1,88 11,30 

Sušené brusnice 50g 4,92 0,98 5,90 

Pri jednorázovom odbere šípkovej dužiny nad 100 kg bude poskytnutá zľava 10%. 

 

 

 

Mulčovací materiál 

Druh tovaru 
Jednotková cena za 

ks v € bez DPH 

DPH 

20% 

Predajná cena za ks 

v € s DPH 

Jedľové šupiny – netriedené,  60 l balenie 5,00 1,00 6,00 

Jedľové šupiny – triedené, 60 l balenie 6,00 1,20 7,20 

Smrekovcové vretená, 60 l balenie 6,00 1,20 7,20 

 



Cenník 2022 

Lesné semenárstvo, škôlkárstvo a drobná lesná výroba 
 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok 

Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok 

1 
 

 

 Obchodné podmienky 
 

Ceny: Ceny sú uvedené v eurách. K cenám je účtovaná daň z  pridanej hodnoty v zmysle 

zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov. Ceny sú platné 

pre sklad OZ Semenoles v Liptovskom Hrádku a škôlkárske strediská OZ Semenoles. 

V cenách sadeníc lesných drevín sú zohľadnené náklady na ich pestovanie vo 

všetkých klimatických podmienkach Slovenskej republiky, čo im zaručuje odolnosť na celom 

území nášho štátu. 

 

Doba splatnosti: Doba splatnosti je stanovaná na 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

V osobitných prípadoch je možné stanoviť inú dobu splatnosti dohodou, táto však musí byť 

stanovená oboma stranami predom, pred odberom tovaru alebo služieb a to buď zmluvne 

alebo vyznačením v objednávke. 

 

Zľavy: V prípade väčších odberov alebo dlhodobého odberu sadbového materiálu je možné 

uzatvoriť kúpnu zmluvu, za základe ktorej sú poskytnuté zľavy.  

 

Zmluvy: Zmluvy sa uzatvárajú na ústredí OZ. Pri uzatvorení zmluvy odberateľ predloží kópiu 

živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace. 

 

Objednávky je potrebné zaslať minimálne sedem pracovných dní pred odberom tovaru na 

adresu OZ  Semenoles, poštou, faxom alebo na e-mailovú adresu. V objednávke je potrebné 

uviesť presnú adresu odberateľa, IČO, DIČ, bankové údaje, telefón, fax,  kontaktnú osobu. 

Dôležité je uviesť požadovanú semenársku oblasť, vegetačný stupeň, prípadne kvalitatívne 

parametre semien alebo sadeníc. 

 

Dodacie podmienky: Odporúča sa osobný odber tovaru, nakoľko ide o živý rastlinný materiál, 

ktorý môže byť nekvalitnou dopravou ľahko znehodnotený. Nenaklíčené osivo sa posiela 

poštou na dobierku, pričom sa účtuje balné  a poštové. 

 

Reklamácie: Po prevzatí tovaru spolu so zodpovedajúcou sprievodnou dokumentáciou sa 

reklamácie neprijímajú a tovar nemôže byť vrátený. 

 

Predaj: Semená je možné zakúpiť v pracovné dni v čase od 7.00 do 15.00 hodiny v sídle 

Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku, sadenice v škôlkárskych strediskách 

závodu, okrasné dreviny v predajni, ktorá sa nachádza v areáli OZ  alebo areáli jednotlivých 

škôlkárskych stredísk. Všetky väčšie odbery musia byť dohodnuté vopred. 

 

Platnosť cenníka: Tento cenník je platný od 1.3.2022. 

 

Kontakt: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok  

Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok 

Tel.: +421 44 522 2571, +421 44 522 2327 * fax: +421 44 522 2195 www.semenoles.sk *  

e-shop.semenoles.sk * e-mail: semenoles@lesy.sk 

 

 

 

http://www.semenoles.sk/


Cenník 2022 

Lesné semenárstvo, škôlkárstvo a drobná lesná výroba 
 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok 

Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok 

2 
 

Stredisko Lúštiareň Liptovský Hrádok: 

Ján Sochor, +421/044/522 25 71, 0918333990, jan.sochor@lesy.sk  

Ing. Eva Lániová, +421/044/522 25 71, 0918333991- distribúcia osiva, eva.laniova@lesy.sk 

 

 

Tešíme sa na spoluprácu! 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Petrášek 

 riaditeľ OZ Semenoles 
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