
 
 
 

ZMLUVA   O   DIELO 
uzavretá  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

Číslo zmluvy: 02/2019 
 

 

 I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 
 

1.1    Objednávateľ: 

          Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

          Hlavná  17,  917 01  Trnava 
          v zastúpení riaditeľom  Ing. Martinom   T u r č a n o m   
          osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
          a) zmluvných:  Ing. Martin  Turčan 
          b) ostatných:   Ľudovít  Baláž                                                             
          IČO:    00 598 135 
          DIČ:    2021190963 
          IČ pre  DPH: SK2021190963 
          bankové spojenie:  
          č. účtu:  
          IBAN:    
          č. tel.:  +421 33 3236 437 
          mobil:  +421 917 806 424 - ( Ľudovít  Baláž ) 

          e-mail:  ludovit.balaz@skasz.trnava.sk 
          www.skasz.trnava.sk 
 
 
 
1.2     Zhotoviteľ: 

         ELKONEKT s.r.o. 

           Gejzu Dusíka 2818/48,  917 01  Trnava          
           v zastúpení  Miroslavom  Hatalom 
           IČO:    48 276 758 
           DIČ:    2020125073 
           bankové spojenie:   
           č. účtu:   
           IBAN:     
           mobil:   +421 910 851111  
           e-mail:  hatala@elkonekt.sk 
           výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vložka č.: 39883/T  

 

II. 

PREDMET  ZMLUVY 
 

2.1     Zhotoviteľ  sa  zaväzuje vykonať pre  objednávateľa   odborné prehliadky  a  odborné skúšky 
          elektrických zariadení a bleskozvodových sústav  v objektoch  SKaŠZ  MT na rok 2019. 
          

2.2     Zhotoviteľ  sa  zaväzuje poskytnúť služby v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a 
          ustanoveniami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky v rámci výberu poskytovateľa služby 
          formou elektronickej aukcie zo dňa  11.01.2019, v cene a v rozsahu služieb uvedených v prílohe 
          č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
           

2.3     Objednávateľ  sa  zaväzuje poskytnuté  služby prevziať a  zaplatiť za  ich vykonanie cenu podľa  
          platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 

2.4     Zhotoviteľ potvrdzuje,  že sa v  plnom rozsahu  zoznámil s rozsahom a  povahou požadovaných 
          služieb, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky poskytovania služieb a že disponu- 
          je takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k poskytovaniu služieb potrebné. 
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III. 

CENA  
 

3.1    Zmluvná  cena  za  poskytované služby  vzišla na základe elektronickej aukcie a za dohodnutých 
         podmienok v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z.,  ktorou sa vy- 

         konáva  zákon o cenách a je  stanovená  v maximálnej  výške  2 200,00 eur  vrátane DPH,     

       slovom dvetisícdvesto eur. 
                                       

3.2    Zhotoviteľ je platca  DPH. 
 

3.3   Podrobná špecifikácia ceny za poskytnuté služby je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.    
 

3.4   Cena uvedená v bode  3.1  tohto článku zahŕňa všetky náklady spojené s poskytnutím požadova- 
        ných služieb. 
 

3.5   Objednávateľ si  vyhradzuje  právo v  lehote trvania zmluvy redukovať rozsah služieb v  závislosti 
        od aktuálnych potrieb  OP a OS elektrických  zariadení a  bleskozvodových sústav  v jednotlivých  
        objektoch. 
 

IV. 

ČAS  PLNENIA  A MIESTO  PLNENIA 
 

4.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy priebežne do: 30.11.2019. 
                  

4.2   Miesta plnenia pre objekty v správe objednávateľa SKaŠZ MT -  Príloha č. 1  sú nasledovné:   
         4.2.1/   - Kino Hviezda,  Paulínska  1, Trnava 
         4.2.2/  -  Mestský amfiteáter,  Halenárska  20,  Trnava 
         4.2.3/   - Kultúrny dom Kopánka,  Ľudová  14,  Trnava 
         4.2.4/   - Kultúrny dom Modranka, Seredská  131, Trnava – Modranka 
         4.2.5/   - Krytá plaváreň Zátvor,  Rovná  9,  Trnava 
         4.2.6/   - Kúpalisko Castiglione,  J. Slottu  42,  Trnava 
         4.2.7/   - Mestská veža, Štefánikova 1, Trnava 
         4.2.8/   - Kúpalisko Kamenný mlyn, Kamenný mlyn, Trnava 
         4.2.9/   - Mestský zimný štadión Trnava, Spartakovská 1, Trnava 
         4.2.10 / - ŠK Modranka - Kolkársky oddiel,  I. Krasku  33,  Trnava - Modranka 
         4.2.11/ - ŠA Modranka,  I. Krasku  33,  Trnava - Modranka 
         4.2.12/ - AŠK Slávia,  Rybníkova  16,  Trnava  
 
                   

4.3   Predmet zmluvy bude realizovaný v lehote trvania zmluvy a v  termínoch určených  objednávate- 
ľom  uvedených v prílohe č.1  tejto zmluvy. 
 

4.4   Dodržiavanie  termínov podľa  bodu  4.1  a 4.3  tohto  článku  je podmienené riadnym a včasným 
        spolupôsobením vedúcich jednotlivých objektov objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný termín vstu- 
        pu do objektu oznámiť zástupcovi objednávateľa minimálne 2 dni vopred. 
 

4.5  Zhotoviteľ  je povinný bez meškania informovať  zástupcu  objednávateľa  uvedeného v bode 1.1 
 písm. b) čl. I. tejto zmluvy o vzniku akejkoľvek udalosti,  ktorá  bráni alebo sťažuje realizáciu pred- 

       metu zmluvy s dôsledkom na omeškanie termínu plnenia podľa bodu  4.3. 
 

 

V. 

ODOVZDANIE  A PREVZATIE  SLUŽBY 
 

5.1 Zhotoviteľ sa  zaväzuje  objednávateľovi  poskytnúť služby  v požadovanej kvalite a dohodnutom 
termíne.  Objednávateľ sa  zaväzuje prevziať poskytnutú službu  v rozsahu vymedzenom v pred- 
mete zmluvy. 

 

5.2 Zhotoviteľ  odovzdá  objednávateľovi   vypracovanú  správu  z  odbornej  prehliadky  a  odbornej  
skúšky  elektrických  zariadení, bleskozvodových  sústav  a  elektrospotrebičov  pre každý objekt 
uvedený v čl. IV.  bod  4.2  a v termíne podľa prílohy č. 1  tejto zmluvy. 

 

5.3 Zhotoviteľ v správe o  OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodových sústav uvedie  termíny 
odstránenia závad a v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. MPSV a R  podľa prílohy č.: 8 aj termín    
ďalšieho prevedenia  OP a  OS  elektrického zariadenia  a  bleskozvodovej sústavy v pred- 
metnom  objekte. V prípade, že v predloženej správe nebude uvedená  požiadavka zohľadnená, 
správa  má vady a  v takomto  prípade  objednávateľ  správu  od zhotoviteľa neprevezme a bude 
trvať na jej doplnení. 
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5.4 Zhotoviteľ  je viazaný pri vypracovaní  správ na  OP a OS elektrických  zariadení a bleskozvodo- 
vých   sústav  akceptovať   záväznosť   všetkých  aktuálnych  slovenských   technických  noriem, 
vyhlášok  a  predpisov, ktoré sa  týkajú predmetu zákazky. 

 
 

VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 

6.1   Zhotoviteľ nepožaduje preddavok na plnenie zmluvy. 
 

6.2   Úhrada ceny za poskytnutie  služby bude realizovaná na základe čiastkových faktúr  vystavených 
        zhotoviteľom pre každý  objekt  samostatne  po prevzatí správy o odbornej prehliadke a odbornej 
        skúške  elektrických zariadení a bleskozvodových sústav  bez vád  a  nedorobkov. 
 

6.3   Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom  je  14 dní  odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 

6.4   Objednávateľ si vyhradzuje právo z faktúry odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré  zhotoviteľovi 
        vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok. 
 

6.5   Čiastková faktúra musí  obsahovať všetky náležitosti  daňového  dokladu  podľa  všeobecne plat- 
        ných právnych predpisov.  V prípade, že  faktúra nebude  obsahovať  náležitosti daňového dokla- 
        du, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.  V takomto  prípade  sa  preru- 
        ší  plynutie  lehoty  splatnosti  a  nová  lehota splatnosti začne plynúť   dňom doručenia opravenej  
        faktúry objednávateľovi. 
                

VII. 

ZMLUVNÉ  POKUTY 
 

7.1   Zhotoviteľ  je  povinný zaplatiť  zmluvnú  pokutu vo výške  0,5 %  z dohodnutej zmluvnej ceny  za 
  každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. IV. tejto zmluvy. 

 

7.2   V prípade omeškania objednávateľa s úhradou čiastkových faktúr, má zhotoviteľ nárok na popla- 
         tok z omeškania vo výške  0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
 

VIII. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU 
 

8.1    Zhotoviteľ zodpovedá za škodu,  ktorá  vznikne  objednávateľovi  alebo  tretej  osobe v dôsledku 
         porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
 

8.2    V prípade vzniku škody porušením povinností  vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej 
         strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
 
 

IX. 

ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY 
 

9.1    Ak sa  porušenie  povinnosti  zmluvnou  stranou  považuje v zmysle  tejto zmluvy alebo v zmysle  
         § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmlu- 
         vy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 
        10 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 
 

9.2    Pre určenie lehoty uvedenej v bode  9.1  je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania ozná- 
         menia. 
 

9.3    Odstúpením  od  zmluvy  zmluva  zaniká dňom doručenia  prejavu vôle oprávnenej strany druhej 
         zmluvnej strane. 
 

9.4    Odstúpením  od  zmluvy  zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem  nárokov na  
         náhradu škody, nárokov  na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplý- 
         vajúcich z ustanovení tejto zmluvy k zodpovednosti za vady  za časť poskytnutých služieb,  ktoré 
         boli do odstúpenia od zmluvy zrealizované. 
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X. 

OSTATNÉ  USTANOVENIA 
 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie všetkých bezpečnostných opatrení pri vykonávaní dohodnu- 
tých služieb.  V prípade  pracovného úrazu  alebo mimoriadnej udalosti,  zhotoviteľ plne preberá 
zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. 

 

 

XI. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

11.1   Na vzťahy medzi zmluvnými stranami  neupravenými touto zmluvou sa vzťahujú príslušné  usta- 
          novenia  Obchodného  zákonníka  a ostatné  všeobecne záväzné predpisy platné  v  Slovenskej  
          republike. 
 

11.2   Meniť alebo  dopĺňať  text  tejto  zmluvy  možno  len formou písomných dodatkov dohodnutých v 
          celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
          

11.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :  
Príloha  č. 1 -  Špecifikácia  ceny  a  termíny za poskytnuté služby v roku  2019  na  OP a OS  
                        elektrických  zariadení a bleskozvodových  sústav  v objektoch  SKaŠZ MT. 

                                                                                                       

11.4   Zmluva  je vyhotovená v  troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden rovnopis 
          obdrží zhotoviteľ. 
           

11.5   Táto zmluva  nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
   nasledujúcim po  zverejnení na webovom sídle objednávateľa  - Správy kultúrnych a športových 
   zariadení mesta Trnava  ( www.sprava.trnava.sk ) 

 

11.6   Zmluva bola zverejnená dňa 31.01.2019 
 
 

    V  Trnave, dňa 31.01.2019                                             
 
 
 

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

                  za objednávateľa                                                                                                       za zhotoviteľa      
              Ing. Martin  Turčan                                                                                   ELKONEKT, s.r.o. 
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 Príloha č.: 1  k  ZoD č. 2/2019  
 
 

 
 

Zoznam služieb na  OP a OS  elektrických zariadení a   

bleskozvodových sústav  na rok  2019 

(  I. časť  -  v objektoch SKaŠZ MT ) 

 
 
 
 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   1/ - Kino Hviezda,  Paulínska  1,  Trnava   

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
            1.1/ - Kino Hviezda -  Elektroinštalácia  objektu a rozvádzača ABC33 
                      Stručný opis :   OP a OS -  elektroinštalácie  svetelných  a  zásuvkových  elektrických okruhov  
                                          situovaných v priestoroch obj.  Kina Hviezda                         
 

                                               Termín najneskôr do :   31.03.2019 
                                               Cena bez DPH  59,- EUR   

 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   2/ - Mestský amfiteáter,  Halenárska  20,  Trnava   

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            2.1/ - Elektrická prípojka 400 V 
                      Stručný opis :  OP a OS -  elektrickej prípojky 
 

                                               Termín najneskôr do :   31.03.2019 
                                               Cena bez DPH  59,- EUR   

   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   3/ - - Kultúrny dom Kopánka,  Ľudová  14,  Trnava   

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            3.1/ - Kultúrny dom Kopánka  -  Elektroinštalácia plynovej kotolne 
                      Stručný opis :  OP a OS -  elektroinštalácie  svetelných  a  zásuvkových  elektrických okruhov situova- 
                                                           ných v plynovej kotolni KD 
 

                                               Termín najneskôr do :   31.03.2019 
                                               Cena bez DPH  59,- EUR   

 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

    4/ - Kultúrny dom Modranka,  Seredská  131,  Trnava - Modranka   

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            4.1/ - Kultúrny dom Modranka – Bleskozvodová sústava 

                      Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie bleskozvodovej sústavy  na objekte KD Modranka 
 

                                                  Termín najneskôr do :   31.03.2019 
                                                  Cena bez DPH  59,- EUR   
 
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

    5/ - Krytá plaváreň Zátvor, Rovná ulica 9, Trnava   

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
            5.1/ - Krytá plaváreň  Zátvor – Elektroinštalácia objektu plavárne 

                      Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie  svetelných  a  zásuvkových  elektrických okruhov situova- 
                                                           ných v objekte plavárne 
 

                                                  Termín najneskôr do :   31.03.2019 
                                                  Cena bez DPH  59,- EUR   
 

5.2/ - Krytá plaváreň  Zátvor -  Elektroinštalácia chlórovne 

                      Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie svetelných a zásuvkových  elektrických okruhov    
                                          v  priestoroch  chlórovne v plavárni Zátvor 
 

                                                  Termín najneskôr do :   31.03.2019 
                                                  Cena bez DPH  59,- EUR   
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           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   6/ - Kúpalisko Castiglione,  J. Slottu 42,  Trnava   

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            6.1/ - Kúpalisko Castiglione  -  Elektroinštalácia objektu kúpaliska Castiglione 

                      Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie svetelných a zásuvkových  elektrických okruhov    
                                          kúpaliska Castiglione. 
 

                                               Termín najneskôr do :   31.03.2019 
                                               Cena bez DPH  59,- EUR   
 

           6.2/ - Kúpalisko Castiglione  -  Elektroinštalácia chlórovne 

                      Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie svetelných a zásuvkových  elektrických okruhov    
                                          v  priestoroch  chlórovne kúpaliska Castiglione. 
 

                                               Termín najneskôr do :   31.03.2019 
                                               Cena bez DPH  59,- EUR   
 

 
            6.3/ - Kúpalisko Castiglione  -  Elektrická prípojka 400V pre detský bazén 

                      Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie elektrickej  prípojky 400V pre detský bazén 
 

                                               Termín najneskôr do :   31.03.2019 
                                               Cena bez DPH  59,- EUR   

 
 

           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   7/ - Mestská veža, Stefánikova 1,  Trnava   

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           7.1/ - Mestská veža  -  Bleskozvodová sústava 
                       Stručný opis :  OP a OS -  bleskozvodovej sústavy na objekte Mestskej veže 
 

                                          Termín najneskôr do :   20.04.2019 
                                               Cena bez DPH  59,- EUR   

 
            
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   8/ - Kúpalisko Kamenný mlyn, Kamenná cesta, Trnava   

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            8.1/ - Kúpalisko Kamenný mlyn  -  Elektroinštalácia objektu kúpaliska (predná aj zadná časť) 
                      Stručný opis :  OP a OS -  elektroinštalácie  svetelných,  zásuvkových  a  motorických  elektrických  
                                         okruhov  situovaných v priestoroch  kúpaliska 
 

                                               Termín najneskôr do :   30.04.2019 
                                               Cena bez DPH  59,- EUR   

 
            
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

   9/ - Mestský zimný štadión Trnava,  Spartakovská 1/B,  Trnava   

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
           9.1/ - MsZŠ – Elektroinštalácia hlavnej budovy + šatňa mužov rozšírená o tréningovú miestnosť 

                         Stručný opis :  OP a OS elektroinštalácie svetelných a  zásuvkových  elektrických okruhov 
                                           v priestoroch  hlavnej budovy 
 

                                           Termín najneskôr do :   28.02.2019 
                                                 Cena bez DPH  80,- EUR   

 
           9.2/ - MsZŠ -  Elektroinštalácia  strojovne, hlavnej rozvodne NN, Regulácia TG chladenia 

                         Stručný opis :  OP a OS elektroinštalácie svetelných a  zásuvkových  elektrických okruhov 
                                             
                                            Termín najneskôr do :   28.02.2019 
                                                  Cena bez DPH  80,- EUR   

 
           9.3/ - MsZŠ -  Elektroinštalácia sociálnej budovy  
                         Stručný opis :  OP a OS elektroinštalácie svetelných  a  zásuvkových  elektrických okruhov 
                                            v priestoroch  sociálnej budovy 
 

                                            Termín najneskôr do :   28.02.2019 
                                                  Cena bez DPH  80,- EUR   
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           9.4/ - MsZŠ - Elektroinštalácia výmenníkovej stanice 

                         Stručný opis :  OP a OS elektroinštalácie vonkajších káblových rozvodov prístavby telocvične. 
                                           

                                            Termín najneskôr do :   28.02.2019 
                                                  Cena bez DPH  80,- EUR   

 
 

           9.5/ - MsZŠ - Elektroinštalácia EPS zariadenia 

                         Stručný opis :  OP a OS elektroinštalácie EPS 
                                   

                                            Termín najneskôr do :   28.02.2019 
                                                  Cena bez DPH  80,- EUR   

 
           9.6/ - MsZŠ – Strojovňa chladenia MZŠ – Monitorovací systém NH3 
                         Stručný opis :  OP a OS  elektroinštalácie monitorovacieho systému NH3 v strojovni 
                                 

                                            Termín najneskôr do :   28.02.2019 
                                                  Cena bez DPH  80,- EUR   

 
           9.7/ - MsZŠ -  Elektroinštalácia sirény Pavian 300W 

                         Stručný opis :  OP a OS elektroinštalácie  sirény Pavian 300W 
 

                                            Termín najneskôr do :   28.02.2019 
                                                  Cena bez DPH  80,- EUR   

 
9.8/ - MsZŠ - Bleskozvodová sústava – Hlavná budova a ľadové plochy 
                         Stručný opis :  OP a OS  bleskozvodovej sústavy na objekte hlavnej budovy a ľadovej plochy 
                                 

                                  Termín najneskôr do :   28.02.2019 
                                      Cena bez DPH  80,- EUR   
 
9.9/ - MsZŠ - Bleskozvodová sústava - Strojovňa 
                         Stručný opis :  OP a OS  bleskozvodovej sústavy na objekte prístavby strojovne 
                                 

                                Termín najneskôr do :   28.02.2019 
                                    Cena bez DPH  80,- EUR   
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         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zoznam elektrických spotrebičov 
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Mestský zimný štadión,  Spartakovská 1/B,  Trnava 
 

Názov - značka el. spotrebiča:                          Rok výroby:               Výr. číslo:                   Umiestnenie spotrebiča: 
            

1. Rádio SENCOR  610076711 vrátnica 

2. Lampa nástenná    vrátnica 

3. Mikrovlnná rúra ZELMER 01/13 PN261831233272 vrátnica 

4. Stojatá lampa   Šatňa 10 

5. Rádio MUSE  SIN121202680 Šatňa 12 

6. Kanvica rýchlovarná ZELMER 11/12 CKE850 Upratovačky 

7. Varič- dvojplotenka MORA  61471239 Upratovačky 

8. Mikrovlnná rúra LG  MOD.MS194A Upratovačky 

9. Chladnička ELEKTROLUX 2006 14351-1 Upratovačky 

10. Vysávač AEG   Li-21 Upratovačky 

11. Rádio HONWOOD   Upratovačky 

12. El. ohrievač CV 1004 TN  PON160446 časomiera 

13. El. ohrievač ARO  150330 časomiera 

14. El. ohrievač TL LASIPER  341 11 časomiera 

15. El. ohrievač CONCEPT 2005 62210 strojovňa 

16. Mikrovlnná rúra Whirpool  AMW23420 strojovňa 

17. Monitor ASUS   strojovňa 

18. PC HP   Strojovňa 

19. Monitor   Strojovňa 

20. PC na meranie el. spotreby    strojovňa 

21. Chladnička INDESIT   strojovňa 

22. Prietokový ohrievač vody   strojovňa 

23. Monitor úniku čpavku 2013 01-04-2013 strojovňa 

24. Varná kanvica ORAVA  VK-3520 Strojovňa 

25. Chladnička 2010  Šatňa ľadári 

26. Mikrovlnná rúra   Šatňa ľadári 

27. Rádio  A22415/64 Šatňa ľadári 

28. Stolová lampa  05/03 Šatňa ľadári 

29. Varná kanvica  K10W Šatňa ľadári 

30. El. ohrievač 7/12 K360-T Šatňa ľadári 

31. Uhlová brúska   Šatňa ľadári 

32. Vŕtačka MAKITA 2018 466202 Šatňa ľadári 

33. Nabíjačka na rolbu ZAMBONI   Garáž rolba 

34. Auto-nabíjačka  603352-29 Garáž rolba 

35. El. ohrievač  150330 Garáž rolba 

36. Stojanová brúska  200908000134 Garáž rolba 

37. Uhlová brúska MAKITA 2016 195087-R Garáž rolba 

38. Brúska nožová  1354 Garáž rolba 

39. AKU vŕtačka s nabíjačkou ST 2016  Garáž rolba 

40. AKU vŕtačka s nabíjačkou DE-
WALT 

2018  Garáž rolba 

41. Zváračka GANNIA 2018 1790544 Garáž rolba 

42. Kompresor 11/2017 0145-2724 Garáž rolba 

43. Prenosná lampa  341609 Garáž rolba 

44. PC HP Compaq  CZC7105QGR Kancelária 

45. Monitor FUJISTU  YV3WO16481 Kancelária 

46. Tlačiareň HP Laser Pro 2018 VnBKL523K5 Kancelária 

47. El. ohrievač HELLER 2008/07 K360-T N11 Kancelária 

48. Chladnička ORAVA   Kancelária 

49. Mikrovlnná rúra MORA  80331052 Kancelária 

50. Tlačiareň HP Lase JET 108  VNC3253450 Kancelária 

51. Hlásič CO poplach  AWZ300 Signalizácia 

52. Kompresor BASE-Master  400-10-50D Signalizácia 

53. Lampa stolová OFFICE 32  8590479030094 Pokladňa VK 

54. El. ohrievač AKO  150330 Hudba VK 

55. Zosilovač Master AUDIO  MV8960CR Hudba VK 

56. Ponorné čerpadlo  2018 T60-56VM5 Snežná jama 

57. Ponorné čerpadlo 2018 1189487/14 Snežná jama 

 
                    
                   termín najneskôr do:   28.02.2019 
                   cena bez DPH  114,- EUR   
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           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Kúpalisko Kamenný mlyn,  Kamenná cesta, Trnava   
 

Názov - značka el. spotrebiča:                          Rok výroby:               Výr. číslo:                   Umiestnenie spotrebiča: 
            

1. Predlžovací kábel 4 zás. 50/230V  
 

 

2. Predlžovací kábel 4 zás. 50/230V    

3. Predlžovací kábel 4 zás. 50/230V 
  

 

4. Predlžovací kábel 4 zás. 30/380V    

5. Predlžovací kábel 4 zás. 30/380V    

6. Predlžovací kábel 4 zás. 30/380V 
 

  

7. Predlžovací kábel 4 zás. 30/380V    

8. Elektrická uťahovačka  METABO D-72622  
  
 

                   termín najneskôr do:   30.04.2019 
                   cena bez DPH  12,- EUR   

   
 

           Rekapitulácia: 
 

            Celková cena za  služby na  OP a OS  elektrických zariadení, bleskozvodových 
            sústav a elektrických spotrebičov v obj. SKaŠZ MT   na rok: 2019   ( I. časť  ) 
                                                                                              
                Cena bez DPH     1 495,- EUR   
             20% DPH        299,- EUR   
            ------------------------------------------------------- 
                Cena celkom s DPH     1 794,- EUR   
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Zoznam služieb na  OP a OS  elektrických zariadení a  

bleskozvodových sústav  na rok:  2019 

(  II. časť  - obj. v dlhodobom užívaní nájomcov alebo športových klubov ) 

 
 
 

10/ - Športový klub Modranka - Kolkársky oddiel, I. Krasku  33,  Trnava - Modranka   

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             10.1/ - ŠK Modranka - Kolkársky oddiel  -  Elektroinštalácia prístavby klubovne 

 Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie  svetelných a  zásuvkových  elektrických okruhov 
                                               
         Termín najneskôr do :   31.03.2019 
                                                    Cena bez DPH  48,33 EUR   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --        

  11/ - Športový areál Modranka, I. Krasku  33,  Trnava - Modranka   

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             11.1/ - ŠK Modranka  - Elektroinštalácia bufetu 

                          Stručný opis :   OP a OS - elektroinštalácie  svetelných a  zásuvkových  elektrických okruhov bufetu 

                                                    

 Termín najneskôr do :   31.03.2019 
                                                    Cena bez DPH  48,33 EUR   

 
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

  12/ - AŠK Slávia,  Rybníková  16,  Trnava   

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           12.1/ - AŠK Slávia -  Elektroinštalácia telocvične 

                         Stručný opis :  OP a OS elektroinštalácie svetelných a  zásuvkových  elektrických okruhov 
                                             v priestoroch  telocvične 
 

                                             Termín najneskôr do :   30.04.2019 
                                                   Cena bez DPH  48,33 EUR   

 
            12.2/ - AŠK Slávia  - Elektroinštalácia sociálnej budovy pre atletiku 
                          Stručný opis :   OP a OS elektroinštalácie svetelných a  zásuvkových  elektrických okruhov 
                                             v priestoroch  sociálnej budovy pre atletiku 
 

                                              Termín najneskôr do :   30.04.2019 
                                                    Cena bez DPH  48,33 EUR   

 
            12.3/ - AŠK Slávia  - Elektroinštalácia sociálnej budovy pre futbal 
                          Stručný opis :  OP a OS elektroinštalácie svetelných a  zásuvkových  elektrických okruhov 
                                             v priestoroch sociálnej budovy pre futbal 
 

                                              Termín najneskôr do :   30.04.2019 
                                                    Cena bez DPH  48,33 EUR   

 
            12.4/ - AŠK Slávia  - Elektroinštalácia sociálnej budovy pre futbal - kotolňa 
                          Stručný opis :  OP a OS elektroinštalácie svetelných a  zásuvkových  elektrických okruhov 
                                             v kotolni sociálnej budovy 
 

                                              Termín najneskôr do :   30.04.2019 
                                                    Cena bez DPH  48,33 EUR   

 
            12.5/ - AŠK Slávia  - Bleskozvodová sústava – na budove verejného  WC 
                          Stručný opis :  OP a OS  bleskozvodovej sústavy na objekte  verejného WC  
                                               
                                              Termín najneskôr do :   30.04.2019 
                                                    Cena bez DPH  48,33 EUR   
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Rekapitulácia: 
 

            Celková cena za  služby  na  OP a OS elektrických zariadení a  bleskozvodových 
            sústav  na rok:  2019 
            (v obj. SKaŠZ MT, ktoré sú v dlhodobom užívaní nájomcov alebo športových klubov - II. časť )  
                                                                                     
                Cena bez DPH     338,33 EUR   
             20% DPH      67,66 EUR   
            ------------------------------------------------------- 
                Cena celkom s DPH    406,00 EUR   
 
 

 
 
 
 

 

             Celková cena za  požadované služby  na  OP a OS elektrických zariadení,  
             bleskozvodových sústav a elektrických spotrebičov na rok 2019   
                                                                        

                Cena celkom (I. časť  + II. časť) vrátane DPH:   2 200.- EUR 
 

              / Zhotoviteľ je platca  DPH /  
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