
Z~ILL \'A O DI ~:LO 

na prípravu a realiLáciu prác. uzm retá pod ra~ 536 a nasl. Obchodného ;áko11111ka. 

1. Zm lu' né stran) 

1.1 Zhotovíte!': 
Michal Zat'ko E LEKTRO TVERZAL 
'tefánikova 30 

95301 Zlaté loravce 
Bankové spojenie: lovenská sporitel'r1a a. s .. Bratisla' a 
č . účtu: 03126 1983/0900 
I ČO: 34394303 
Daňo'é reg. číslo: K l 02858925~ 

1.2 Objcdn~\vatcl': 
Mc to Zlaté Mo..avce 
Mestsk)· úrad 
Ul. l. Mája 2 
953 O l 71até Moravce 
I Č'O: 00108676 
DIČ : 202 1058787 

2. Pr·edmct zmlu' y 

2.1 Zhotovíte!' zaväzuje vykonať pre objednáYatel'a dielo: Re,·í=ie elektromi;talúcie o 
blesko=vodov na objektoch objednávateľa. Zo;nam objektov objedná' atd'a je uH~dL'Il' ' pnlnhc 
k tejto zmlu\e, pričom tvorí jej ncoddelitcl'nú sučasť . 

2.2 Objedná' ate l' sa za, äzuje. ze dokončené prúce pre' ezme. zaplatí za ;ho to\ cnie dnhodnutll 
cenu a poskytne zhotovitero, i JojeJnané spolupôsobenie. 

3. Ďagí á' iizok z hotovitcl'a 

3.1 Zhoto\'iter sa pri reali zácii prác ;a,äzujc dodr/ať \ Šeobecnc zá,~i;nc pn:dp1"~- tl't:hlllckc 
norm) , dojednania tejto zmluv). ")jaJn.:nia n :rejnopra' nych orgúnO\ a pm L'rcnych nrganintcií 

-t Čas a miesto plnenia 

4.1 ZhoLOvitel' sa zaväzuje . že dodá objedná' atero, i pn:dmet plnenia . t.j . ': kun:'t dil'lll pPdl':t 
ods. 2.1 a 3.1 tejto Lmlu\';. ' term1ne: 
-Začiatok prac: 1.9.2011 
- Ukončenie prác: podl'a ham1onogramu dohodnutého med;i zmlu\ n) mi -..tranarn i pod!' a polrL·h;. 
'ykonania jednotliv)'ch re\ Í7ÍÍ v 7 111 ) sie príslušných pra' nych predpiso' . 
4. 2 Dodržanie termínu podl'a bodu -L l tohto článku je nh isté od riadneho a \ Ča-..ného 

spolupôsobenia objednávate ra dojednaného v tejto ;mill\ e. 
-L3 Lhotovitcl' splní predmet diela' mteste plncni ,t. t.j . ' objd...toch l)hjedllú\ateLI U\úkn~ch 
' prílohe tejto zmlu': . 

5. 'polupô ohcnic objcdmh atcl\t 

5.1 Zhotmitel' pri ckk troi nštalačn~ch prac~ch dodr.i1 \ ';. hlá~ku č. "12'~00~ l 1 o '~L·nhL'l'IHl
technick~ ch po.iiadm k ách na': slé.l\ hu .tk o aj 'šetk~ hopcčnostn~ prl.'dpi -..~ . 1 n,tnadeiJi:r 
5.2 O~jcdmh atd' sa /<1\ ti/uje./~.: posk: tne ;hnto\ itl'l'm i spolup(lsobcniL· "J10Č I\ atucc najm.i 



\ spnstupnení priestorov ne\) hnutných k pre\edeniu re\ Í7ie elektrickeho 1ariaden ia a k 
\Onkajšiemu meraniu bleskOLYOdov. 
5.3 Objedná\ ate l' zodpoHxia za to. ie ouo\ 1dané podklad) sl! beJ pra' n~ ch d t:tl-.:liLk~ ch '<td 

6. ena a p latobné podmienky 

6.1 Cena za \'}konanie diela podl'a tejto 7mlll\). t.j . za \)konanie re\'í1ii elektroinštalúcie a 
bleskol\ nd o\ \ ro1sahu čl. 2 a 3 je sp rnco\ an ú ' súlade so 1úk. c. 18 l 90() 7./ " L1.:n.tch .t k 
U\ eden á \ prílohe k tej ro L m IU\ e ( J>onuko\) l 1st). ktora l\ on jej ncoddd i ll.:l'nu .... učasľ. 
6.2 Podkladom pre úhradu cen) za dielo bude faktúra 'ystavená zhoto\ itel'om po spl nen i 
predmetu zmluvy ' zmysle bodu 4.1. ~ak tura bude splatná do 14 dm od ie.i odo ... ! an ia 
objednávatel'ovi. 

7. Z odpo' cdno!-. t' .!.ll 'ad). n ír·uka 

7.1 Zhoto\ iter zodpovedá 1a to. že dielo je zhoto,·en0 podra tej to Lmlu' ~ . 

7.2 Zhotovi tel' zodpO\ edá za zá\ ad), ktoré mú dielo \ čase jeho odo\;dania ohjcdnm atcl'm i. 
Za škody vzni knuté pri vykonávaní revízie elektroinštalácie a bleskOZ\Odtn '1niknuté po 
odovzdaní diela zodpovedá iba" tedy, ak boli spô obené porušením jeho po\ innosti. 
7.3 Zhotovíte!' nezodpovedá za závady. kton~ holi spô ohené použitím podklado\ pn-;1-.\lnut\ch 
objedná" ate l' om a Lh otO\ i tel' ani pri '~ nc.doien1 'šetkej starosti i Hhtl n~..·mPhlll 1i -.,111 11..lt 
nevhodnosť. prípadne na liu upo1ornil objedná' atel'a a ten na ich poui iu ln al. 
7A Zhoto\ i tel' a La\ tizujc odstrániť boplatne opra\ lll..'llé rl..!klamacie /,1\ .tJ~ d1L1.1 bo 
zbytočného odkladu. najne kôr \ Šak,. lehote do 20 d111 od uplatnenia reklamm:ie. 
7.5 V)hrady orgáno' štátnej správy a organizáci í po' crcn)·ch výkonom ~tátnej s pra\~ k projektu 
pri jeho prerokovaní po doda rú a posudzujú aJ... o zá\ ady prác. 

8. Závcr·cčné u ta no' en ia 

8.1 Túto zmlu\'ll je možné meniť len písomnou formou. 
8.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k 1111ene závä:zn~·ch podmienok. La ktor~·ch hola zmlu' a 
uza\ rctá, zmlm·né stran) sa zaväzujú uprm iť zmlm u \o všetk~·ch u~tann\ en i ach dotknut~ ch 
touto ?menou. 
8.3 Lmluva je \) praco\ aná ' 2 ')ho to\ eniach. 1 ktor~·ch !-.aida strana dtht.tne .ted no 
\ yhotovcnie. 
8A Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpi .... u oboma zmlu\ n~mi st ranami a učinnosľ dlllllll 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objedná' atcra. 

V Zlat\·ch ~ora\'ciach dňa .!1 8 20·11 

:\Jesto Zlaté Moravce 

Matenál spracoval: ~ ............... .. 

~~ sprt~;·:}h . 
a .... ............. .i .............. ....... .. 

ELEKTROUNIVERZÁL 
M1chal ZAŤKO 

rev lzle, opravy elektr. zariadenia 
Stet6nikova 30, 953 01 Zl. Moravce 
IČ0:34 394 03 D IČ:102158SI254 
•• 1.: 0904 659 .,6 č. l •v:_CS28 

Michal Zaťko 

L holo\ ite!' 
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Elektrouniverzál Zaťko Michal štefánikova 30 953 O l Zlaté Moravce 

PONUKOVÝ LIST 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, Ul. l. Mája 2 

Vec: Výberové konanie na technika pre elektrické zariadenia a bleskozvody podl'a 
vyhl. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500- predloženie cenovej ponuky 

EUR 
300,00 
100,00 
100,00 
300,00 
150,00 
200,00 
50,00 
50,00 
50,00 
300,00 
100,00 
250,00 
250,00 
200,00 
250,00 
100,00 
150,00 
150,00 
150,00 

Ponúkam Vám cenu za vykonanie revízií elektrických zariadení a bleskozvodov, 
ktorá nepresiahne sumu 13 243,00 EUR 
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s revíziami. . 

Revízie elektrické: 

- Mestský úrad Zlaté Moravce 
- Kotolňa Msú 
- Klub dôchodcov 
- Dom opatrovateľskej služby DOSKA 
- Zariadenie opatrovateľskej služby ZOSKA 
- AB Hviezdoslavova 
- .VMC Prílepy 
- Zvonica Prflepy 
- PZ Chyzerovce 
- Centrum Žitava 
- Predajňa Robotnícka 
- MŠ Kalinčiakova 
- MŠ Štúrova 
- MŠ Slnečná 
- MŠ Žitavské nábrežie 
- MŠ Pr!lepy 
- Kotolňa Kalinčiakova 

- Kotolňa Štúrová 
- Kotolňa Slnečná 



126,00 
50,40 
126,00 
200,00 
250,00 
15,00 
25,20 
75,60 
126,00 
100,00 
520,00 
176,40 
350,00 
500.00 
100,80 
201 ,60 

300,00 
350,00 
700,00 
600,00 
550,00 
350,00 

1100,00 
1200,00 
1500,00 
200,00 
250,00 

Revízie bleskozvod) 
Mestský úrad Zlaté Moravce 
Klub dôchodcov 
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Dom opatrovateľskej služby DOSKA 
Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS KA 
AB Hviezdoslavova 
VMC Prílepy 
Zvonica Prílepy 
PZ Chyzerovce 
Centrum Žitava 
Predajňa robotnícka 
MŠ Kalinčiakova 
MŠ Štúrova 
MŠ Slnečná 
MŠ Žitavské nábrež ie 
MŠ Prílepy 

CVC Rovňanova 

Mestské podniky: 
Revízie elektrické a revízie bleskozvodov 

Technické služby Zlaté Moravce 
Službyt Zlaté Moravce 
Záhradnícke s lužby Zlaté Moravce 

Mestská nemocnica Zlaté Moravce 
Správa športových zariadení Zlaté Moravce 
Mestské kultúrne stredisko Zlaté Moravce 

Základné školy: 
Revízie elektrické a revízie bleskozvodov: 

Základná škola Pribinova 
Základná škola Mojmírova 
Základná škola Robotnícka 
Základná ume lecká škola Zlaté Moravce 
CVC Rovňanova 

13 243,00 EUR Ceny sú použité vrátane DPH 

NIE SOM PLATCOM DPH 

V Zlatých Moravciach dr'la 28.7.2011 
ELEKTRO UNIVERZÁL 

Mi chal ZAŤKO 
revlzle, opravy alektr. zariadenia 
!tefánlkoo;a 30, 963 01 Zl. Moravce 

IC0'3to\j" 0102:5802" ...... \·;_" :·' . '" .... 




