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Vec
Objednávka služby
Objednávame si u Vás službu – „Kosenie obecných a verejných priestranstiev v obci
Brestov na r. 2021.“
Termín dodávky služby: jún – november 2021
Cena za službu: 0,35 EUR/m2
Platobné podmienky: platba v hotovosti po vykonaní diela do 7 dní
Ostatné dojednania:
1. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - prác, spočívajúcich vo vykosení a prípadnom
odstránení náletových krov a drevín na obecných pozemkoch a verejných priestranstvách
v intraviláne obce Brestov, v rozsahu 2 kompletných kosieb (jarné a jesenné kosenie)
v priebehu r. 2021.
2. Opis predmetu zákazky:
Služby budú realizované na nasledovných miestach:
Objekt č. 1 – Starý cintorín – vykosenie medzi hrobmi a nedostupné miesta okolo plotov, ktoré
sa nedajú vykosiť obecnou technikou . Výmera 1 750 m2.
Objekt č. 2 – Priekopa na vstupe do obce od návestia obce , a to brehy a aj vnútro priekopy +
okolo hydrantu. Výmera 5755 m2.
Objekt č. 3 – Nový cintorín – vykosenie okolo plota, a to z vnútra i zvonka okolo celého
cintorína + v prípade neudržiavaných hrobov a medzi nimi. Výmera 700 m2.
Objekt č. 4 – Areál okolo Požiarnej zbrojnice – vykosenie okolo celej budovy zbrojnice.
Výmera 250 m2.
Objekt č. 5 Materská škola – pokosenie záhrady. Výmera 350 m2.
Objekt č. 6 - Hlavný vodojem – vnútro a 2 m zvonka okolo celého plota. Výmera 1 75 0 m2.
SPOLU výmera 5480 m2

Pri vykonávaní prác potrebné postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo
k poškodeniu súkromného alebo obecného majetku, za použitia vhodného náradia,
zodpovedajúceho terénu a charakteru miesta (kosa, krovinorez, prípadne píla, sekera).
V prípade kosenia areálu Hlavného vodojemu je nutné striktne dodržať hygienické predpisy
tak, aby nedošlo k znečisteniu areálu alebo pitnej vody.
Súčasťou faktúry a podmienok jej úhrady, je preberací protokol podpísaný členmi komisie,
ktorú určilo obecné zastupiteľstvo.
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
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