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Na základe Vašej objednávky a Dohody o zmluvnej cene prác, fakturujem Vám za opravu a údržbu
verejného osvetlenia a ostatné práce a opravy na Vašich objektoch v meste Šaštín-Stráže.
Podrobný popis prevedených prác je zahrnutý v priloženej prllohe, I. a II.strana.
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Dodávateľ
Buzay Silvester
Metodova 1396
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E.3.157,-

Príloha k Faktúre
Č. 03/Bu/2011
Lstrana

Popis prevedených prác
l) Oprava verejného osvetlenia NO! v meste:
-vyhl'adanie poruchy na kabelovom vedení - ul. Štúrova NÚB!
-náhradné prepojenie kabelom medzi stožiarom a odpojenie vadného
kabeluNÚB!
-oprava VO v celom meste z výsuvnej plošiny
-výmena vadného stykača JOOA a demontáž vadného v rozvodnej
skrini VO na ul. Kláštorné Námestie
-vyhl'adanie poruchy na kabelovom vedení a stožiaroch VO a výmena
vadných stožiarových svorkovníc na ul. Hviezdoslavova
-oprava poruchy a výmena poistiek v rozvodných skriniach VO na ul.
Vŕšky a Čistonek
-výmena halogénových žiaroviek na ul. Čistonek, M.R.Štefánika
aMÚ
-odskúšanie prístrojov na šetrenie el.energie s firmou Diskret, s.r.o.
a výmena vadných stožiarových svorkovníc VO
-oprava VO a výmena stožiarových svorkovníc na ul. Štúrova
a Námestie Slobody
-oprava VO na ul. Domky a Čistonek
-výmena vadných poistiek v rozvodnej skrini
-odskúšanie VO v celom meste pred opravou
-oprava VO v celom meste z výsuvnej plošiny
-prestavenie prepínacích hodín VO a výmena poistkových článkov na
ul. Štúrova a Námestie
-montáž žiarivkového svietidla a zapojenie na stÍp ZSE na ul.
Zákostolie
-betónovanie základu pre osvetlovací stožiar na ul. Štúrova !Námestie!
-pripevnenie kabelu na nosné lano zdrhovacími páskami na ul. Pri
bitúnku /Kovotvar/ z výsuvného rebríku
-vyhl'adanie poruchy na kabelovom vedení VO na ul. Štúrova
-odpojenie vadného kabelu v stožiaroch VO
-náhradné prepojenie kabelom medzi stožiarmi na ul. Štúrova
!Lekáreň a Elmar!
-výmena vadných stožiarových svorkovníc a zapojenie

2.strana

-náhradné pripojenie na ul. Štúrova
-odpojenie vadného kabelu VO pre meranie
-zhotovenie kabel ovej spojky na kabely A YKY 4xl6
-premiestnenie osvetlovacieho stožiaru, vyrovnanie a zapieskovanie
stožiaru, zapojenie stožiaru a odskúšanie na ul. Štúrova, NámestieJUDr. Mračnová
-oprava VO v celom meste z výsuvnej plošiny

2) Demontáž vianočnej výzdoby:
-odpojenie vianočnej výzdoby v stožiaroch VO na ul. Štúrova
a Hviezdoslavova
-demontáž vianočnej výzdoby zo stožiarov VO na ul. Štúrova
a Hviezdoslavova
-odpojenie vianočného stromčeka a demontáž sviečok z výsuvnej
plošiny
-odpojenie a demontáž výzdoby "Veselé Vianoce a Mikuláša" pri MÚ
z výsuvnej plošiny
-demontáž vianočných sviečok zo stromov na Námestí
-odpojenie vianočnej hudby a demontáž reproduktoru na budove
Zubná ambulancia Námestie Slobody
-demontáž vianočnej výzdoby zo stlpov ZSE na ul. M.R.Štefánika

3) Kultúrny dom Šaštín:
-oprava osvetlenia a výmena vypínačov v KD
-oprava osvetlenia a vadných trubíc a štartérov v KD
-výmena vadných žiaroviek v lustroch sále KD

Suma celkom:

Dohoda o zmluvnej cene

Objednávateľ

jednania

Zmeny - Výhrady

Dohodnutá
cena
Pevná - Predbežná

Vyúčtovanie prác
podl'a cenníku
HZS-dohody

Forma

Mestský úrad, Šaštín-Stráže

Buzay Silvester, Metodova
Súkromný podnikatel'

Dodávatel'

Predmet

Mesto Šaštín-Stráže,

úhrady

1396, 908 41 Šaštín-Stráže

Podrobný popis prevedených prác je zahrnutý
v priloženom popise prevedených prác
/vid' príloha I.strana+II.strana/
I.Oprava VO v meste
€ 2.354,2.Demontáž vianočnej výzdoba
€ 629,3.Kultúrny dom Šaštín
€ 174,€ 3.157,Spolu:

Žiadne

€ 3.157,-

Podl'a Dohody o zmluvnej cene po ukončení prác

Faktúrou

Termín nástupu a
ukončenia
V •.Šaštíne""""""."""."",

Dodávateľ

dňa "16.05.2011"""."""."",,

Objednávatel'

