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Predmet       Množstvo  Jedn. cena Cena spolu 
 
Objednávame u Vás 
 
   požiadavky uplatnené vopred 
 
- oprava verejného osvetlenia 
   nesvietia, resp. blikajú svetlá Ul.slobody (03.01.2010 celá), F.Kráľa pri p. .....................,  
   Mierová pri Lime, A.Sládkoviča pri pekárni, pri ................................, 
 
-  oprava mestského rozhlasu  
   problémy s ústredňou v Ž.Hute, nehrá reproduktor oproti krčme v Ž.Hute, 
 
-  odstránenie dopravnej značky B 39 „Koniec zákazov“ na „Okrute“ v smere od Žarnovice    
   (prekáža novým rozmerným autobusom SAD), pri inštalovaní ostávajúcich značiek na strane od    
   svahu, uvedenú značku posunúť na úroveň medzi značkami B 29a „Zákaz predchádzania“ a B 31a  
   „20 km/h“ privarenými o zábradlie na opačnej strane, s prihliadnutím k uvedenému problému  
   inštalovať ostatné značky na strane od svahu, najmä značku P 11 „Prednosť pred protiidúcimi  
   vozidlami“. 
 
-  zamedzenie zatekania vody stekajúcej zo svahu po ceste od p. ................. do suterénu p. ..............      
   ....................... v Lukavici, prepílenie asfaltového povrchu cesty a prekopanie rigola cez cestu,    
   vloženie rúry svetlosti 300 mm, na strane od svahu vykopanie zbernej jamy, 
 
   ďalšie požiadavky   
 
-  vypnutie, odpojenie vianočnej výzdoby, demontáž  a uskladnenie výzdoby, odstránenie   
   vianočných stromčekov a ich likvidáciu, 
 
-  zvesenie zástaviek „Autoslide“,  

Dodávateľ 
 
Meno : Mestský podnik služieb s.r.o.  
Adresa : Partizánska 1043/84 
Mesto : Žarnovica 
PSČ :  966 81 
IČO :  44299311 
IČ DPH : SK2022649431  

Banka dodávateľa 
Názov : VÚB a.s. 
Číslo účtu : 2484980453/0200 

Dátumy 
Dátum vystavenia : 07.01.2011 
Dodacia lehota :  



-  opravu verejného osvetlenia, nesvieti svetlo na Bystrickej ulici pri odbočke k Jednote, 
 
-  práce na dopravnom značení 
 
   premiestnenie značky B 34 „Zákaz zastavenia“ na Kľakovskej ulici o 12 m smerom k novej ZŠ 
 
   nahradenie značiek B 31a „40 km/h“ na Kľakovskej ulici značkami A 15 „Deti“, 
 
   osadenie značky A 4a „Zúžená vozovka z oboch strán“ s dodatkovou tabuľkou E2 s uvedením  
   vzdialenosti 20 m pred mostom na „Okrute“ od Žarnovice (okrem osadenia značiek P 10 a P 11  
   objednaných objednávkou č. 2/1000370 z dňa 17.12.2010), 
 
   všetko podľa Určenia Mesta Žarnovica z dňa 03.01.2011, 
 
-  namontovanie tabule „Februárová ulica“ na nehnuteľnosť p. .......................... (stavba je zateplená  
   polystyrénom, tabuľa je na mestskom úrade). 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
Suma :   Skk  

            Eur 
Spôsob platby :  Bankovým prevodom  
Spôsob dopravy :       
Vystavil :   Ing. Jozef Treščák  
Tel.:   045/6830026 
Email:    trescak@zarnovica.eu                  
 
 
 
 
 
                                                                         ......................................................... 
                       Pečiatka a podpis 
 


