
Z m l u v a 

 

o zabezpečení servisných a elektromontážnych prác na údržbu verejného osvetlenia a 

verejého osvetlenia a verejného rozhlasu, rozvodných zriadení a bleskozvodov  

a dodávky elektroištalačného materiálu 

 

 

uzavretá medzi 

Objednávateľ:  Obec Rokycany                 

                        Rokycany 45, 082 41             

Zastúpená:                   Ján Kovalik – starosta obce           

Bankové spojenie:            Prima banka Slovensko, a.s.   

Číslo účtu:                    5600/8826071004            

IBAN:                       SK98 5600 0000 0088 2607 1004 

IČO:                 00327701  

DIČ:                                     2020548145 

a 

Zhotoviteľ:       Ján Gorej-G-TECH 

        Teriakovce 140, 080 05 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:                   

IBAN:                              

IČO:        34654950 

DIČ:        1021012234 

         

1.Predmet zmluvy 

 

Zabezpečovanie servisných a elektromontážnych prác na údržbu VO a VR, rozvodných 

zariadení , bleskozvodov a dodávky elektroinštalačného materiálu. Práce budú vykonávané 

dodávateľom na základe požiadavky odberateľa. 

 

2.Čas plnenia 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 2 mesačnou výpovednou lehotou. 

 



3. Miesto a termín určenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedené práce bude vykonávať na základe objednávky Obecného 

úradu Rokycany, čo v najkratšom čase po obdržaní objednávky na opravu v obci Rokycany. 

 

4. Cena za prácu 

Servisné a údržbové úkony spojené s verejným osvetlením, obecným rozhlasom a ostatnými 
elektrickými zariadeniami, ktorých prevádzkovateľom je obec 

činnosť m.j. množstvo 
cena za m.j. 

(€) 
cena celkom 

pracovník hod.   8,5 0,0 

montážna plošina hod.   20,0 0,0 

dopravné km   1,3 0,0 

odborné prehliadky a odborné skúšky 
VTZ 

hod.   42,0 0,0 

ostatné       0,0 

          

špecifické stavebné práce potrebné k zabezpečeniu vyššie uvedených činností    

činnosť m.j. množstvo 
cena za m.j. 

(€) 
cena celkom 

zhotovenie spojky vr. dodávky materiálu 
do 4x35 mm2 

ks   60 0,0 

montáž vzdušného vedenia m   2 0,0 

oprava napojenia svietidla na existujúce 
vedenie VO 

ks   15 0,0 

výmena zdroja svetla (žiarovka, 
trubica..,) 

ks   8 0,0 

demontáž reproduktora obecného 
rozhlasu 

ks   12 0,0 

montáž reproduktora obecného 
rozhlasu 

ks   20 0,0 

oprava napojenia reproduktora 
obecného rozhlasu 

ks   11 0,0 

montáž vedenia obecného rozhlasu m   1,3 0,0 

montáž nosného príslušenstva vedenia 
VO, obecného rozhlasu (polokotevná, 
kotevná svorka) 

ks   6 0,0 

montáž svietidla na výložník ks   25 0,0 

montáž výložníka na oceľový, resp. 
energetický stožiar 

ks   18 0,0 

demontáž svietidla ks   10 0,0 

demontáž výložníka ks   12 0,0 



zhotovenie púzdrového základu pre 
oceľový osvetľovací stožiar s výškou 
stožiara do 6m vr. dodávky materiálu 

ks   48 0,0 

osadenie oceľového resp. dreveného 
stožiara s výškou stožiara do 6m 

ks   68 0,0 

demontáž oceľového resp. dreveného 
stožiara s výškou stožiara do 6m 

ks   30 0,0 

zhotovenie púzdrového základu pre 
oceľový osvetľovací stožiar s výškou 
stožiara nad 6m vr. dodávky materiálu 

ks   97 0,0 

osadenie oceľového resp. dreveného 
stožiara s výškou stožiara nad 6m 

ks   76 0,0 

demontáž oceľového resp. dreveného 
stožiara s výškou stožiara nad 6m 

ks   69 0,0 

zhotovenie základu pre betónový stožiar 
vr. dodávky materiálu 

ks   127 0,0 

osadenie betónovej pätky pre drevený 
stožiar vrátane zemných prác 

ks   20 0,0 

osadenie betónového stožiara ks   213 0,0 

ostatné       0,0 

SPOLU                 0,0 

 

5. Ostatné dojednania 

Dohodnuté podmienky je možné meniť  len písomným dodatkom po súhlase oboch strán. 

Záručnú dobu na vykonané práce dodávateľ dáva 1 rok. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá strana obdrží po jednom. Zmluva 

nadobúda platnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami. 

 

V Rokycanoch dňa: 19.10.2017 

 

 

...............................................     ................................................ 

      za objednávateľa       za zhotoviteľa  

   Ján Kovalik, starosta        Ján Gorej 


