
 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ  :Obvodný úrad BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
Sídlo          :Námestie Ľ. Štúra 7/7,957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
v zastúpení     : Ing. Monika Geletová - prednostka 
 

telefón         : 038/7606001 
IČO : 42024340 
DIČ : 2022433028 

1.2. Zhotoviteľ       : Ing. Ivan SEČANSKÝ 
Sídlo : Ľ. Podjavorinskej č. 15, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
Č. osvedčenia:  
 

Č. osvedčenia:  
 

Registrácia       : Živnostenský list ev.č.:Žo-95/274, reg.č.325/95 vydal 
dňa 23.03.1995, Obvodný úrad Bánovce n/B 
živnostenské oddelenie 

v zastúpení       : Ing. Ivan Sečanský 
IČO : 33 413 835 
DIČ : 1028484952 
IČ  DPH           : SK 1028484952 
Bank.spojenie:  
č. účtu        : 
telefón/fax   : 



 

 

 

 
2. PREDMET ZMLUVY, MIESTO PLNENIA A TERMÍNY 
 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve 
pre objednávateľa, vykoná podľa spracovaného harmonogramu: 

- odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových 
zariadení 

- servis plynových horákov 
- servis indikátorov zemného plynu 
za ktoré, zodpovedá po dobu uvedenej v tejto zmluve. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať, zaplatiť 
zhotoviteľovi dohodnuté ceny uvedené v tejto zmluve a poskytnúť 
dojednané spolupôsobenie. 

2.3 Predmet a rozsah plnenia: 
a/ obhliadka objektu realizácie prác, zoznámenie sa s predmetom 

plnenia, posúdenie možnosti opravy nefunkčných častí, 
b/ zistenie závad 
c/ vyhotovenie a dodanie správ o odborných skúškach 

a prehliadkach 
2.4 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť riadnym ukončením a písomným 

odovzdaním predmetu diela objednávateľovi na mieste samom. 
2.5 Termíny plnenia: - začatie: dňom podpísania zmluvy 
2.6 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že práce budú vykonávané postupne 

podľa harmonogramu vo vopred dohodnutých termínoch v 
príslušnom mesiaci. 

 
 

3. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
 

V súlade so zák.č. 18/1996 Z. z. o cenách zmluvné strany dohodli pevnú 
cenu podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou zmluvy (príloha č. 1). 
3.1 Objednávateľ za vykonané práce zaplatí formou úhrady, vždy po 

odovzdaní správ podľa zhotoviteľom vystavenej faktúry. 
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4. OSTATNÉ UJEDNANIA 
 

4.1 Zhotoviteľ vykoná práce vo vlastnom mene, podľa prílohy č. 1. 
na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržať platné zákonné 
predpisy ako aj interné predpisy objednávateľa. 

4.2 Zhotoviteľ poskytuje=záruku 24 mesiacov za vykonané práce na 
jednotlivých horeuvedených zariadeniach od ich prevzatia 
objednávateľom. 

4.3 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 1 vyhotovení pre každú 
zmluvnú stranu. Zmluvu možno meniť či doplňovať iba číselne 
označenými písomnými dodatkami, 

4.4 Účinnosť zmluvy je možné ukončiť dohodou zmluvných strán 
podpísanou obidvoma zmluvnými stranami, alebo 
na základe písomnej výpovede jednej zo zmluvných strán. Výpovedná 
lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po dni doručenia 
 

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
Cenová ponuka 



 

     

Adresa: Obvodný úrad 

               Námestie Ľ. Štúra 7/7 

               957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 

CENOVÁ PONUKA. 

Dňa: 18.07.2011 

V Bánovciach nad Bebravou 

PLYNOVÁ KOTOLNÁ, Námestie Ľ. Štúra 7/7: 

SKUPINA VÝKON 
/lks/ 

LEHOTA CENA 
BEZ DPH 

CENA 
20% DPH 

~~~~    

Celková OP kotolne 
aTNS 

lx/ rok 103,40 €  

OP plynových 
rozvodov 

lx/3 roky 50,50 €  Bg 

OS plynových 

rozvodov 

lx/ 6 rokov 50,50 €  

OP plynových 
horákov 

1 x/rok 2x 51,70 €  Bh 

OS plynových 
horákov 

lx/ 3 roky 2x 51,70 €  

Bh Servis plynových 
horákov 

lx/rok 2x 100 €  

- Servis indikátorov 

zemného plynu 

1 x/rok 76,00 €  

 

avo

u  

Poznámka: 

- V prípade prác naviac bude cena dojednaná medzi odberateľom a dodávateľom. 

- Odborná skúška (OS) nahrádza odbornú prehliadku (OP). 
- Vykonáva sa v r. 2011 

Vypracoval: Ivan S E C  A N S K Y  

Telefax: 

e-mail: i 


