
ZMLUVA 
O OPRAVE A ÚDRŽBE VEREJNÉHO OSVETLENIA A MIESTNEHO ROZHLASU 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Štatutárny zástupca: 
bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 
IČO: 
DIČ : 

Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Štefan Jurčík, starosta 
Všeobecná úverová banka 
SK21 0200 0000 0000 2552 2112 

00400009 
2020663755 

(ďalej len objednávateľ) 

Poskytovateľ: 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie, účet: 
IBAN: 
Zápis: 

Alexander Tóth 
" " ' " i , 900 43 Kalinkovo 
34778438 
1023398464 
SK 1023398464 
Ľudová Banka 
SK74 3100 0000 0040 0087 4718 

(ďalej len poskytovateľ a spolu s objednávateľom aj ako zmluvné strany) 

I. Predmet zmluvy 

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zákazky použil postup verejného obstarávania - § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého 
víťazom sa stal poskytovateľ. 

2. Predmetom tejto zmluvy j e záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa opravu a údržbu 
verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Dunajská Lužná, elektroinštalácie v objektoch 
spravovaných objednávateľom, práce so strojovým mechanizmom s hydraulickou montážnou 
plošinou vrátane obsluhy a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu. 

3. Záväzok poskytovateľa zahŕňa : 
- elektrikárske práce k trvalému zabezpečeniu údržby a opravy verejného osvetlenia a miestneho 

rozhlasu 
- elektrické práce k trvalému zabezpečeniu údržby a opravy elektroinštalácie v objektoch 

spravovaných objednávateľom 
- prácu so strojovým mechanizmom s hydraulickou montážnou plošinou vrátane obsluhy 

II. Miesto a plnenie zmluvy 

1. Miestom plnenia j e katastrálne územie obce Dunajská Lužná. 



2. Poskytovateľ vykoná opravu a údržbu verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, elektroinštalácie 
budov v správe obce Dunajská Lužná, na základe požiadavky objednávateľa. Požiadavku 
objednávateľ vykoná telefonicky a písomne do evidencie - pracovného zošita - vedeného na 
hospodárskej správe obecného úradu Dunajská Lužná. 

3. Objednávateľ zápisom v evidencii - pracovnom zošite - špecifikuje svoje požiadavky - popis a miesto 
poruchy, opravy, dátum vzniku požiadavky a dátum odstránenia poruchy, vykonania opravy. 

4. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie objednanej služby podľa možnosti a okolností bezodkladne. 

5. V prípade vzniku akejkoľvek nepredvídateľnej situácie súvisiacej s poskytovanou službou, oznámi 
poskytovateľ je j vznik objednávateľovi bez zbytočného odkladu. 

6. Fotokópia zápisov z pracovného zošita za príslušný mesiac bude podkladom pre fakturáciu. 

III. Cena za vykonanie predmetu zmluvy a spôsob platby 

1. Cena za poskytnuté služby je stanovená na základe výsledku vyhodnotenia ponúk: 

a) cena za jednu hodinu (60 min.) pracovnej činnosti - 8,00 € bez DPH 

b) cena za jednu hodinu (60 min.) pracovnej činnosti vysokozdvižnej plošiny - 20,00 € bez DPH 

Materiál potrebný na zabezpečenie predmetu zmluvy podľa článku 1, si zabezpečuje objednávateľ. 
2. Poskytovateľ je oprávnený objednávateľovi fakturovať za plnenie predmetu tejto zmluvy mesačne, 

vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, a to podľa skutočne vykonaných prác v dotknutom mesiaci. 
Prílohou faktúry bude fotokópia zápisov pracovného zošita. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi, v 
opačnom prípade j e objednávateľ oprávnený vrátiť poskytovateľovi faktúru na doplnenie. V takomto 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

4. Objednávateľ uhradí poskytovateľom vystavenú faktúru v lehote do 14 dní odo dňa je j doručenia. 

IV. Doba platnosti a zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do 
vyčerpania sumy 19 900,00 € bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr. 

2. Každá zmluvná strana môže zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

3. Pred uplynutím doby trvania tejto zmluvy môže byť zmluvný vzťah založený touto zmluvou 
ukončený buď písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy. Objednávateľ 
je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa poskytovateľ dostane do omeškania so zabezpečením 
požadovanej údržby a opravy verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu o viac ako 7 dní, alebo 
poskytovateľ poruší svoju povinnosť vykonať údržbu a opravu verejného osvetlenia a miestneho 
rozhlasu v náhradnom termíne podľa čl. V bod 2 tejto zmluvy. Prejav vôle objednávateľa odstúpiť 
od tejto zmluvy musí byť urobený v písomnej forme a doručený poskytovateľovi doporučenou 



zásielkou na jeho adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, 
ak objednávateľ je v omeškaní s platením faktúr o viac ako 15 dní. 

1. Zhotoviteľ j e povinný vykonávať činnosť s vynaložením odbornej starostlivosti, dbať na bezpečnosť 
pri práci a bezpečnosť občanov pri výkone činností na verejnom priestranstve obce. 

2. Po vykonaní požadovanej údržby a opravy zhotoviteľom j e objednávateľ oprávnený skontrolovať 
zrealizovanú údržbu a opravu podľa evidencie nahlásených porúch verejného osvetlenia a miestneho 
rozhlasu, porúch elektroinštalácie v budovách spravovaných obcou Dunajská Lužná (ďalej len 
„evidencia nahlásených porúch"). V prípade, ak nebude požadovaná údržba a oprava riadne 
vykonaná a nebudú riadne odstránené všetky poruchy uvedené v evidencii nahlásených porúch, 
objednávateľ určí zhotoviteľovi náhradný termín vykonania údržby a opravy verejného osvetlenia, 
miestneho rozhlasu, elektroinštalácie budov v správe obce Dunajská Lužná. Ak údržba, alebo oprava 
nahlásených porúch verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a elektroinštalácie v budovách 
spravovaných obcou nebude riadne vykonaná ani v náhradnom termíne, objednávateľ j e oprávnený 
poveriť vykonaním údržby alebo opravy tretiu osobu na náklady zhotoviteľa. 

3. Riadne vykonanie opravy alebo odstránenie nahlásených porúch potvrdí objednávateľ alebo ním 
splnomocnená osoba v evidencii odstránených porúch. 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom je j podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni je j zverejnenia na webovej stránke obce. 

2. Zmluvu j e možné meniť alebo dopĺňať po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán iba formou 
písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. 

3. Ostatné práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, zmluve porozumeli, že nebola uzatvorená 
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a súhlasia s je j obsahom. 

V. Iné práva a povinnosti 

VI. Záverečné ustanovenia 

V Dunajskej Lužnej, dňa 07.04.2017 V Dunajskej Lužnej, dňa 07.04.2017 

Poskytovateľ Objednávateľ 
/ 

/7 

Alexander Tóth 
/ " 

starosta 


