
Dodávateľ: 

¿ ď Ó K V 

OKV,spol. s r.o. 
Kratinova 52 
036 01 Martin 

IČO: .36382124 DIČ: 2020119618 
1ČDPH: SK 2020119618 

Registrované: Obchodný register OS Žilina, 
oddiel Sro,vložka č.l 1302/L 

Dátum dodania: 17.10.2011 
Dátum vystavenia: 17.10.2011 
Dátum splatnosti: 07.11.2011 

Forma úhrady: 
Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s. 

pobočka Martin, filiálka Vrútky 

Číslo účtu: 
Objednávka číslo: 
Dodací list číslo: 

0350230914/0900 
14/2011 

Odberateľ: 

Liptovské Múzeum 

Námestie S.N.Hýroša 10 
RUŽOMBEROK 
034 50 
IČO: 35993154 
DIČ: 2020590363 
IČ DPH: SK 2020590363 

Na základe Vašej objednávky č.14/2011 zo dňa 30.05.2011 Vám 
fakturujeme vykonanie opravy parného rušňa KČ4-199 v rozsahu 
podľa Ponukového listu č.043/2011 a Zápisu o vykonaní opravy 
č.096/2011. a ^ o j , 
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Celková dohodnutá cena je stano fená na : 
Celkom bez DPH v € 

Faktúru vystavil : Ladislav Vladár 
~ pi,: 043/428-U&W'Bir 

%J>m, m , sgsol. s p.o. 
Kratinova C.52, 036 01 MARTIN 

tel.: 04314284 371 
' IČ0:36382124, IČ DPH:SK2020119618 

Daň z pridanej hodnoty 20 % v € 

Centové vyrovnanie 

Celková fakturovaná suma v € 

: ; ........ ..... 
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5 250,-

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme Vám úrok z omeškania za 
každý kalendárny deň oneskorenia platby vo výške podľa ustanovenia § 369 odst.l 
a § 502 Obchodného zákonníka, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. 



OKV 

OKV, spol. s r.o. 
Kratinova 52 
Martin 
036 01 
tel/fax:043/4284371 
e-mail: 
okvmartin@post.sk 

ICO:36382124 
DIČ:2020119618 
IČ DPH:SK 2020119618 
Registrácia:Obchodný register Okresného súdu Žilina, 
oddiel Sro, vložka Č.11302/L 

ZÁPIS O VYKONANÍ OPRAVY č.096/2011 
Oprava vykonaná na základe objednávky číslo 
Objednávateľ: 

14/2011 zo dňa: 30.05.2011 

Liptovské múzeum v Ružomberku 

Za objednávateľa: p.Zuskinová 

Za OKV, spol.s r.o. p.Ladislav Vladár 

Predmet opravy (vozidlo): Oprava parného rušňa KČ4-199 

Zahájenie opravy dňa: 12 07.2011 Ukončenie opravy dňa: 17.10.2011 

Popis vykonaných prác: 

1 Vyčistenie dýmnice 
2,Demontáž roštov,vyčistenie pece, prefúknutie a vyčistenie kotlových trubiek 

3,Demontáž armatúry zo stanovišťa rušňa 
4, Demontáž potrubí z valcového kotla 
5,Demontáž veka parného domu 
6,Prehliadka vnútra valcového kotla 
7,Montáž veka parného domu 
8,Zablendovanie prírub, odstránenie netesností, vykonanie tlakovej skúšky kotla skúšobným 
tlakom 
9 Oprava kotlovej armatúry, kalibrácia tlakomerov 
10,Kontrola mazania osových ložísk, výmena oleja 
11, Montáž a kompletizácia obalových plechov 
12, Montáž a kompletizácia zdemontovaných častí rušňa 
13,Montáž a kompletizácia stanovišťa rušňa a armatúry 
14,Kompletizácia roštov 
15,Funkčná skúška rušňa 
16,Vykonanie prevádzkovej revízie kotla 
17,Vykonanie TK rušňa 

OKV, spol. s r.o 
OKU, spol. S r.o. 

Kratinova C.S2, 036 01 MAMIN 
tel.: 043/ 4284 371 

IC03B382124, IC DPH:SK202011S61" 

Objednávateľ: 

Záručné podmienky: 
Na práce vykonané podľa tohto zápisu sa vzťahuje záručná lehota v trvaní 6 mesiacov. 

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené vadou pôvodných neopravovaných dielov a súčiastok, ani na závady spôsobené 

obsluhou vozidla (nedodržiavaním technických podmienok pre obsluhu a údržbu vozidla). 

Potvrdený Zápis o vykonaní opravy prosím zašlite na horeuvedenú adresu.Zápis je podkladom na vystavenie faktúry 
a plnenie záručných podmienok! 

mailto:okvmartin@post.sk


OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 08 MARTIN tel/fax 043/4284371 

Ponukový list 
číslo....043/2011 

Objednávateľ: 
Obchodné meno:Liptovské múzeum 

V Ružomberku 

Adresa: Námestie S.N.Hýroša 
Ružomberok 
034 50 

IČO: J J - ^ J / J ^ 
DIČ: ^ 0 j f ] 

Bankové spojenie: 
^¿y/z f - / 3 / t r J < 4 

Kontaktná osoba: p.Zuzkinová 

Tel./fax: O f O f / W / i 

Zápis v Obchodnom registri: 

Ponuka na : vykonanie redukovanej zostrenej prehliadky parného rušňa Kč 4-199 

Predpokladaný rozsah opravy: 
1 .Vyčistenie dýmnice 
2,Demontáž roštov,vyčistenie pece, prefúknutie a vyčistenie kotlových trubiek 
3,Demontáž armatúry zo stanovišťa rušňa 
4,Demontáž potrubí z valcového kotla 
5,Demontáž veka parného domu 
6,Prehliadka vnútra valcového kotla 
7,Montáž veka parného domu 
8,Zablendovanie prírub, odstránenie netesností, vykonanie tlakovej skúšky kotla skúšobným 
tlakom 

Dodávatel: 
OKV, spol. s r. o 
Kratinova 52, 036 01 MARTIN 

IČO: 36382124 
DIČ:2020119618 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Pobočka Martin 
č.ú. :0350230914/0900 

Ladislav Vladár 
Konateľ spoločnosti 

043/4284371 
0903 536549 
OKV spol.s r.o. zapísaná v Obchod. 
Registri Okresného súdu Žilina, 
Oddiel Sro, vložka 11302/L 



9,Oprava kotlovej armatúry, kalibrácia tlakomerov 
10,Kontrola mazania osových ložísk, výmena oleja 
11,Montáž a kompletizácia obalových plechov 
12,Montáž a kompletizácia zdemontovaných častí rušňa 
13,Montáž a kompletizácia stanovišťa rušňa a armatúry 
14,Kompletizácia roštov 
15,Funkčná skúška rušňa 
16,Vykonanie prevádzkovej revízie kotla 
17,Vykonanie TK rušňa 

Pozn.: V prípade zistení závad na kotly komisárom ÚpRZD budú tieto odstránené ako 
naviac práce nad rámec dohodnutého rozsahu. 

1, Práca 3 750,- € 
2, Materiál cca. 500,- € 
3, Správne poplatky, kolky 1000 6 

Spolu: 5 250,- € bez DPH 

Oprava rušňa bude vykonávaná u objednávateľa, zdemontované časti (armatúra) budú 
opravované u zhotoviteľa. 

Doba opravy: 1 mesiac 

Termín realizácie: júl 2011 

Záruka: 6 mesiacov na vykonané práce 

Platobné podmienky: úhrada faktúry 21 dní od ukončenia opravy 

Platnosť ponuky: 31.08.2011 

Veríme, že naša ponuka Vás zaujme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Objednávateľ: 
Za objednávateľa potvrdzuje 
požadovaný rozsah opráv : 

Meno zodpovednej osoby: 

í 3 ® r t Á R3<59 id. \ J / ) \ / 
I J bužomseho* 3 1 V s r y 

v; ;/• 
pečiatka a podpis 

Dodávateľ: OKV, spol. s r.o. 
Ladislav Vladár 
konateľ spoločnosti 

OSÍM, spol. s r.o. 
Kratinova e.52, 036 01 MARTIN 

tel.: 043/ 4284 371 
IČ0:36382124, IČ DPH:SK2020119618 

V Martine dňa 19.05.2011 

pečiatka a podpis 


