
ZMLUVA 
o vykonávaní údržby verejného osvetlenia 

Čl. L ZMLUVNÉ STRANY 

l. Objednávateľ : Mesto Rajec 
Námestie SNP 2/2 
015 Ol Rajec 

Zastúpca vo veciach : aj zmluvných: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta 

bi technických: Štefan Albert 

Bankové spojenie: VÚB Žilina, exp. Rajec 

Číslo účtu 23621 - 432/0200 

IČO : 321 575 
Telefónne číslo : 5422030, 5422063 

Fax: 542 22 24 

2. Dodávateľ : Elektro Domanický Ján 
Ďurčina 125 
015 Ol Rajec 

Zastúpený Domanický Ján, živnostník, Č. registr. 511- 2547 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu : 0076535423/0900 

IČO 14228777 

Telefónne číslo : 041/5422783 

ČL. II. PREDMET ZMLUVY 

l . Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude pravidelne zabezpečovať údržbu verejného 

osvetlenia v meste Rajec. Dodávateľ bude vyzývaný na základe telefonickej objednávky. 

ČL. m. ČAS PLNENIA 

Dodávateľ je povinný zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy v čase od O l. 03 . 20 II do 

31.12.2011 . 

ČL. IV. CENA A FAKTURÁCIA 

1. Dodávateľ je oprávnený účtovať za vykonané práce cenu podľa ponuky zo dňa 

21.02.2011, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Ceny v uvedej ponuke sa môžu meniť na základe zmien vstupných nákladov po 

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť odmenu za poskytnuté služby na základe faktúry 

vystavenej dodávateľom v lehote splatnosti do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

4. Dodávateľ je povinný faktúrovať výkony samostatne. K faktúre je povinný priložiť 

všetky doklady súvisiace s vykonanými prácami. 



5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s 
okamžitou účinnosťou dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a to v prípade, 
že dodávateľ si nebude riadne a včas plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

ČL. V. POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

Dodávateľ je povinný vykonávať práce odborne, na vlastnú zodpovednosť a aktuálnosti 
potreby. Dodávateľ bude viesť evidenciu vykonaných prác /montážne listy/o 

ČL. VI. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.03.2011 do 
31.12.2011. 

ČL. VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená dobrovoľne s plným vedomím a 
nie v tiesni. 

2. Túto zmluvu možno meniť alebo zrušiť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je 
platná len v písomnej forme. 

3. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom 3 obdrží objednávateľ a 1 obrdží 
dodávateľ. 

V Rajci dňa: 24. februára 2011 

Objednávateľ: 

Ing. Jáp Y 

prim8 f 

Dodávateľ: 

Jan Domanický -~' . 
015 01 ~. 

#~ 


