
Zmluva o dielo 

č.2011/01 
 

Uzatvorená pod ľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného 
zákonníka č.513/1991 Zb. 

 

DODÁVATEĽ :       Štefan Krešák  
                  Revízie, oprava a údržba elektric kých 

zariadení a bleskozvodov         
                  044 58 Se ňa č.d.223 

Zapísané   :      OÚ Košice-vidiek, živnostenské od delenie  
                  č.j.ŽO 00807/1992 G.     
    
Zastúpený  :      Štefan Krešák 
Bankové spoj.:    Slovenská sporite ľňa a.s. 
Č. ú čtu    :      0089205570/0900                    
I ČO        :      30251788 
I Č DPH     :      SK 1020653887 
DI Č        :      1020653887 
Kontakt    :      +421 905 400 044,055 6962346 
 

 

OBJEDNÁVATEĽ :    Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
                  so sídlom v Košiciach  
                  Ipe ľská 1 
                  O40 01 Košice 
Zastúpený   :     MUDr. Katarína Strmenská,MPH -reg ionálny       
                  hygienik 
Zástupca na 
rokovanie   :     Ing. Milena Pancáková 
 
Bankové spoj.:    Štátna pokladnica Radlinského 32 
                  810 05 Bratislava 
Č. ú čtu     :     7000134588/8180 
I ČO         :     606723 
DI Č         :     2020928052  
   

 

 

 

 



Článok č.II 
Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluva je oprava a údržba elektrických za riadení. 
Dodávate ľ prehlasuje, že na opravy zariadení ho opráv ňuje 
Živnostenský list vydaný  OÚ Košice-vidiek, živnost enské 
oddelenie  č.j.ŽO 00807/1992 G.     
 
 

Článok II 
Vykonanie diela 

 
Oprava a údržba elektrických zariadení vykoná dodáv ate ľ osobne, 
na mieste ur čené objednávate ľom v čase a rozsahu dohodnutom 
zmluvnými stranami. 
 
1.Opravou a údržbou elektrických zariadení sa rozum ie uvedenie 
  elektrických zariadení do správneho technického s tavu. 
 
2.Objednávate ľ vytvorí po vzájomnej dohode podmienky pre    

dodávate ľa na vykonanie opráv zariadení na mieste ur čenia. 
 
3.Záruka na dodávané sú čiastky je 6 mesiacov, na vykonanú prácu 
  12 mesiacov a za čína plynú ť odo d ňa odovzdania práce   

objednávate ľovi.     
 
4.V prípade neplnenia Zmluvy o dielo náhrady škôd b udú 

objednávate ľ a dodávate ľ rieši ť v zmysle Obchodného zákonníka. 
  
5.Dodávate ľ bude dodržiava ť platnú legislatívu v oblasti ochrany 

životného prostredia, bezpe čnosti práce a hygieny pri 
činnostiach vykonávaných v priestoroch objednávate ľa. 

 

                         Článok III 
                 Cena a platobné podmienky   
  

1.Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo v zmysle z ákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky 
MFSR  č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 
-  Oprava a údržba bude fakturovaná v HZS  6,5 Eur/hod . 

Uvedená cena je bez DPH. 
-  Ceny dodaného materiálu budú ú čtované pod ľa predložených 

dokladov.   
 

2.Objednanie opráv a údržby el. zariadení objednáva te ľ 
telefonicky a následne písomne oznámi dodávate ľovi. Objednávka 
obsahuje rozsah opravy, resp. údržby a čas vykonania diela.  



 
3.Po vykonaní opravy dodávate ľ vypisuje montážny alebo dodací     
  list a a faktúru za vykonané práce. 
 
4.Faktúru vystavuje dodávate ľ spolu s montážnym alebo dodacím    
  listom a zasiela poštou, alebo doru čí osobne kompetentnej 

osobe, ktorú ur čí objednávate ľ. 
 
5.Objednávate ľ uhradí dodávate ľovi platbu na základe vystavenej 
  faktúry, ktorej lehota splatnosti je 14 dní odo d ňa 

vystavenia. 
 
 

Článok IV 
Forma zmluvy 

  Táto zmluva o dielo sa uzatvára na dobu ur čitú do 31.12.2011. 
  Zmluva môže by ť zrušená obidvoma stranami, alebo nahradená po 
  obojstrannom odsúhlasení inou zmluvou, pri čom o tom musí by ť       
  druhá strana písomne upovedomená. Výpovedná lehot a sú tri 

mesiace 
  Zmluva je platná d ňom podpísania oboma stranami a ú činná d ňom 
  nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ. 
 
 
 
 
 
  V Košiciach                               V Košic iach 
 
 
 
 
  Dodávate ľ :                               Objednávate ľ :  
 
 
 
 
 


