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Vec 

Objednávka služby 

 

     Objednávame si u Vás službu  - „Vyčistenie a vykosenie zdrojov pitnej vody v obci 

Brestov – prameň Sobrana a Bardziská na r. 2020.“ 

 

1. Predmet zákazky  

 

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - prác, spočívajúcich vo vykosení, vyžínaní, 

vyčistení, zbere a uprataní trávy, krovia a iného rastlinného materiálu v ochrannom pásme 

vodného zdroja pitnej vody Sobrana a Bardziská v kat. území Brestov v oplotenom priestore 

o celkovej výmere 6.856  m² z toho Sobrana 6416 m² a Bardziská 440 m²  ako aj vonkajšej 

plochy oplotenia minimálne vo vzdialenosti 1,5 m od hranice oplotenia po celom obvode 

oplotenia spolu s prístupovou cestou k vstupu. 

 

 

2. Opis predmetu zákazky  

 

Miesto, na ktorom budú vykonávané práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky, patrí do 

ochranného pásma vodného zdroja I. stupňa ochrany. Z tohto dôvodu je pri vykonávaní prác 

potrebné postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo inému 

poškodeniu zdroja pitnej vody, a práce vykonať bez použitia strojov (traktor, kosačka a pod.), 

ale výlučne manuálne za použitia vhodných pracovných nástrojov (sekera, pílka, kosa, 

maximálne motorová píla a krovinorez na určených miestach). Miesto je možné osobne 

obhliadnuť po predchádzajúcej dohode s verejným obstarávateľom.   

 

Termín realizácie  zákazky – do novembra 2020 

 

Cena zákazky – 6.856 m2  x 0,30 EUR/m2 = 2.056,- EUR 

 

 

 

 

 

 



Platobné podmienky –  

 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Splatnosť faktúry - 40 dní 

odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Platba sa bude realizovať bezhotovostným 

stykom, resp. v hotovosti z pokladne obce na základe vystavenej faktúry po dodaní 

kompletného predmetu zákazky. 

Platba sa vykoná až po realizovaní celého diela, nie sú možné čiastkové úhrady, za čiastkové 

vykosenie v m2. 

 

Ostatné dojednania –  

 

Dielo za obstarávateľa na základe protokolu prevezmú určení poslanci obecného 

zastupiteľstva. Protokol bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu fakturácie diela.  

 
 

 

     S pozdravom 

 

 

Fakturačné údaje: 

Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 

IČO: 00 326 844 

DIČO: 20 2122 5393 

Peňažný ústav: PRIMA BANKA 

IBAN: SK05 5600 0000 0005 7174 7001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Jozef Šoltés 

        starosta obce 
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