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Cenová špecifikácia služieb 
 
Preprava Multicar                                                         Služby malotraktor:                     

orba,rotavátorovanie, kosenie. 
 
kód    názov                                        cena      počet               kód   názov                                           cena      počet   
0001  preprava multicar 1-5 km          8,-- €                            0030 služby malotraktor        100 m2      7,-- € 
0002  preprava multicar 5-10 km      12,-- €                            0031 služby malotraktor        200 m2    10,-- €         
0003  preprava multicar 10-15 km    15,-- €                            0032 služby malotraktor        300 m2    13,-- €         
0004  preprava multicar 15-20 km    16,-- €                            0033 služby malotraktor        400 m2    16,-- €          
0005  preprava multicar 20-25 km    17,-- €                            0034 služby malotraktor        500 m2    19,-- €         
0006  preprava multicar 25-30 km    18,-- €                            0035 služby malotraktor        600 m2    22,-- €          
0007  preprava multicar 30-35 km    19,-- €                            0036 služby malotraktor        700 m2    25,-- €         
0008  preprava multicar 35-40 km    20,-- €                            0037 služby malotraktor        800 m2    28,-- €    
0009  preprava multicar 40-60 km    23,-- €                            0038 služby malotraktor        900 m2    31,-- €          
0010  preprava nad 60 km -  1 km     0,80 €                           0039 služby malotraktor     1.000 m2    34,-- €         
0011  stojné 1 hod.                            2,00 €                           0040 kosenie malotraktor      1hod.      10,-- €                    
                                                                                                         (veľké plochy, vysoký porast)  
                                                                                                0041 odhŕňanie snehu           1 hod.     15,-- € 
                                                                                                         (veľké plochy, chodníky) 
 
 
Kosenie kosačkami – krovinorezmi 
 
0020                 kosenie kosačkou 10 min.                                    3,-- € 
0021                 vykášanie krovinorezom 1m2                              0,07 € 
 
 
Výroba drobných výrobkov z kovu 
 
0100    záhradná lavička  s opierkou                     75,-- € 
0101    záhradná lavička bez opierky                    55,-- €     
0102    smetná kupa  exteriérová                          90,-- € 
 
 
Drobné stavebné prípravné a dokončovacie práce 
 
0500   drobné stavebné práce     1 hod              4,-- €      
0501   natieranie 1m2                                          1,-- € 
0502   stavebný materiál – podľa aktuálnej cenovej ponuky  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Csaba Singlár 
                                                                                                                konateľ 
 

Cenová špecifikácia schválená Obecným zastupiteľstvom v Jesenskom dňa 15.10.2009 uznesením číslo 252/2009.  
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Ďalšie práce podľa objednávky (cena bude určená dohodou podľa charakteru a rozsahu objednávky):  
 
 

 maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce 
 betonárske práce 
 kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok 
 vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody 
 vykonávanie protikoróznych nástrekov 
 kladenie zámkovej dlažby 
 úprava a príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín 

 kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením 
 brúsenie drevených podlahových krytín 
 obkladanie stien z hotových umelohmotných a  drevených profilov  

 montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov 

 vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním 
 montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov 
 výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov 

 montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií 
 montáž okenného a dverového tesnenia 
 osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov 

 služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami 

 čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok 

 osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do elektrických 
častí 

 
 
 
 

 vyžínanie trávy, výrez nežiaducich krovín   
 ošetrovanie porastov proti škodcom ( postreky, nátery kmeňov krov ...) 

 vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych 
diel  
(kosenie, hnojenie, čistenie, zavlažovanie, strihanie, tvarovanie, trávnikov a živých plotov, kríkov, drevín, 
výsadba rastlín a kvetov ...) 

 údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov a melioračných zariadení 

 poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím) 
 


