
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REVÍZNYCH SLUŽIEB

uzatvorená podľa § 261 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Petrovce, Obecný úrad Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Zastúpenie: Ing. Miroslav Bobrik.
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: SK84 0200 0000 0000 2262 8632
IČO: 00332675
mč: 2020630315
Telefón: 0574452321; 0905937495
Elektronická pošta: obecpetrovce@stonline.sk
(ďalej len "Objednávatel"')

Dodávateľ:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Elektronická pošta:

Jozef Kočiško, Budovateľská 430 ,Hanušovce n1T 094 31
Jozef Kočiško
SLSP
010790085010900
30619319
1020772808
SK 1020772808
0905200574 1 0903632274
kocisko.jozef(cVgmail.com

(ďalej len .Dodávateľ")

Článok l.

Predmet zmluvy

l. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť revízne služby pre objednávateľa.

Článok II.
Popis a rozsah poskytovaných služieb

1. Predmetom zmluvy podľa článku L tejto zmluvy je pravidelne vykonanie revízii elektrických
rozvodov budov a verejného osvetlenia v obci. Viď príloha tejto zmluvy IRozsah a cenová ponuka
elektrorevízii v obci Petrovce 1

Článok III.

Cena a platobné podmienky

l. Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, na základe predloženej
faktúry za vykonanú revíziu. Lehota splatnosti faktúry bude 15 dní odo dňa jej doručenia do
podateľne objednávateľa.



Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Dodávateľ služieb sa zaväzuje:

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykonajú osoby odborne spôsobilé na plnenie
predmetu zmluvy.

2. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať jednotlivé činnosti dodávky služieb podľa vopred
dohodnutého harmonogramu schváleného odberateľom.

Objednávateľ služieb sa zaväzuje:

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi súčinnosť pri personálnom a technickom
zabezpečení na základe schváleného harmonogramu.

2. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať formou revíznej správy.

Článok V.

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené
v tejto zmluve, budú sa riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

2. Zmluva je platná po dobu lehôt uskutočnenia navrhovaných revízií, .

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho každá strana obdrží 1 exemplár.

V Petrovciach :

Za dodávateľa: Za objednávateľa:

Dňa 06.02.2015 .

Jozef Kočiško

Dňa 06.02.20 15 -\ .
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'-.. -ing. Miroslav Bobrik
Starosta obce

jozef Kočiško
Budovateľská 4JO I

094 3 J Hanušovcen/T;
iČO. 30619.319

TCorn. SKJOľ077::808

OBEC PETROVCE
OBECNýÚRAn

094 31 PETROVCE


