
ZMLUVA O DIELO

číslo: 1/2011
Uzatvorené medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami podľa § 563- §565 

Obchodného zákona č. 513/91 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Zastúpený:

Zastúpenie vo veciach technických : 

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ :

E-mail:

Tel/ fax :

Mesto Krásno nad Kysucou, Ul. l.Mája 1255 

Ing. Grapa Jozef 

Pagáč Jaroslav

VUB a.s., Krásno nad Kysucou 

10925322/0200 

314 072 

2020553073

sekretariat@mestokrasno.sk 

041/4385 200

1.2 Zhotoviteľ :

Zastúpenie vo veciach zmluvných :

KRASBYT, s.r.o.
Struhy 83
023 02 Krásno nad Kysucou 

Sýkora Stanislav

Zastúpenie vo veciach technických 

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

VÚB a.s., Krásno nad Kysucou 

2306119951/0200

IČO : 36779806

IČpreDPH : SK2022380602

Tel/fax : 041/4385 212,0905 411 445

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: s.r.o. 
vložka číslo 189 90/ L.

mailto:sekretariat@mestokrasno.sk


II. Predmet zmluvy

2.1 ZMLUVOU sa POSKYTOVATEĽ zaväzuje vykonávať údržby a opravy
na plynových kotolniach v objekte Mestský úrad, Materská škola, Kultúrny dom, 

Požiarna zbrojnica, Zdravotné stredisko.
- bežná údržba a oprava na budovách vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou.

III. Cena za dielo a platobné podmienky

3.1 Cena za poskytované bežné opravy a údržbu na budovách vo vlastníctve Mesta 
bude splácaná objednávateľom na základe vystavených faktúr zhotoviteľa.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. K návrhom dodatkov sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne,
v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

4.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť prejavením súhlasu s celým jej obsahom oboma 
zmluvnými stranami. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený oprávneným zástupcom 
zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

4.3 Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka SR.

4.4 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach.

V Krásne nad Kysucou dňa 01. 11. 2011

KRASBYT, S .r.o .
MESTO

KRÁSNO NAD KYSLCOL

Za zhotoviteľa Za objednávateľa


