
č. zml.

Objednávateľ:

Z M L U V A
Uzavretá podľa § 269 odst. 2 a násl. Obchodného zákonníka

O udržiavaní hodinového zariadenia

Článok I.
Zmluvné strany

IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

DIČ:

Zhotovíte!': Roman Líčko - ELHOZ
Herlianska 38,040 14 Košice
IČO: 45 990 468 DIČ : 1083177172 NEPLATCADPH

Registrácia: č. OŽP-C/2010/13705-2 zo dňa 28.12.2010, Obv. úrad Košice, živnostenské oddelenie.
Bankové spojenie a číslo účtu: podľa faktúry

Článok II.
Predmet zmluvy a cena

Zmluva sa týka servisnej údržby a opravy hodinového zariadenia tohto rozsahu:
p.č. zariadenie ks j. cena cena
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cena celkom . 03

Cena slovom:
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Cena za jednotlivé položky je určená paušálne a dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. O cenách
v znení neskorších ptredpisov.

Prípadné zmeny budú prevedené do paušálnej údržby nasledujúceho roku po vzájomnej dohode s
odoberateľom. Suma paušálnej údržby sa uhrádza na základe faktúry a je splatná vopred za
kalendárny rok.

Článok IIL
Zmluvné podmienky

Odoberaleľ sa zavezuje:
- Dodržiavať termín splatnosti faktúry. V prípade jeho nedodržania uhradí zhotoviteFovi

penalizačný poplatok vo výške 0,5% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Tento
poplatok je povinný sám vypočítať a uhradiť.

- Poruchy nahlásiť zrozumiteľným a dostupným spôsobom s uvedením zariadenia, na ktoron
porucha vznikla s približným opisom závady.

Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- Odstrániť všetky nahlásené poruchy vzniknuté prirodzeným opotrebením a udržiavať zariadenie v
medziach tolerancie daných technických podmienok j, ^ ^ - HU/
- Nahlásené poruchy odstrániť najneskôr do?#7 pracovných dní.
- V prípade neodstrániteľnej poruchy pri starých zariadeniach, ktoré sa už nevyrábajú a tiež na ne
nie sú náhradné diely, zaistiť dodanie nového zariadenia na náklady objednávateľa po dohode s
objednávateľom.

Oprava porúch, ktoré vzniknú z iných príčin než prirodzeným opotrebením (vlhkosť, otrasy, násilné
a úmyselné poškodenie a pod.), idú na náklady objednávateľa.

Článok IY
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu druhej strany. Zmluva sa
ukončí výpovedou, podanou ktoroukoľvek zo zmluvných strán v priebehu roka. Výpoveďou nieje
dotknutý nárok zhotoviteľa na úhradu alikvotnej časti ročnej sadzby podľa či. III tejto zmluvy a to
za časť kalendárneho roka predchádzajúcu výpovedi.

UPOZORNENIE : V prípade neuhradenia fakturovanej čiastky za príslušný kalendárny rok, nieje
zhotoviteľ poinný dodržať podmienky či. III bod l až 3 tejto zmluvy.
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Tel./Fax: 055/6710443

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOU
-̂̂  KANIA

Masarykova 24,p8tJ9 PREŠOV
02 170867í
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ELHOZ Dušan Ličko Herlianska 38 04014 Košice

^

Vec: Oznámenie o postúpenie práv a povinností

Dovoľujem si Vám oznámiť, že podľa zmluvy práv a povinností zo dňa 31.12.2010
postúpila firma ELHOZ- Dušan Ličko so sídlom podnikania Herlianska 38 04014 Košice.
Všetky práva a povinnosti zo zmluvy .̂ ?/.̂ X^ uzavretej dňa ...^.^I.r^.J,
Pretože podľa platných právnych predpisov je potrebný váš súhlas?dovoľujem si Vás touto cestou
požiadať. Naďalej bude servisnú činnosť vykonávať firma Roman Ličko - ELHOZ Herlianska 38
04014 Košice, a preto sa v prípade ďalších služieb obracajte na túto firmu.

Kontakt: 0915 476 255 alebo 0905 211 152
e-mail: elhoz@zoznam. sk

ELHOZ-LÍČKO
040 H Košice, He-ť- ionska 38

•fel/Fax: 055/67 W43__
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