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Zmluva o dielo  

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 

513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  

 medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ 

Názov :  Obec Tešedíkovo 

Sídlo :   Obecný úrad, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo 

Štatutárny zástupca : Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, starostka obce 

IČO :     00306215 

DIČ :   2021024060 

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s. 

IBAN:                        SK83 0200 0000 0000 2192 1132 

Telefón :   +421 31 77 95 411  
E-mail:                        tesedikovo@tesedikovo.sk    

 

Poskytovateľ  

Obchodné meno : SA Elektro s.r.o. 

Sídlo :   925 83 Žihárec č. 553 

Štatutárny zástupca : Alexander Ambrus, konateľ 

IČO :   51689952 

DIČ :   2120761071 

IČ DPH :  SK2120761071 

Bankové spojenie : ČSOB a.s. 

IBAN :  SK67 7500 0000 0040 2734 7854   

Telefón :  +421905 389 243 

e-mail :  saelektrosro@gmail.com 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Preambula 

 

V snahe o čo najefektívnejšie využitie existujúcich zdrojov, sledujúc napĺňanie 

verejnoprospešných služieb pri zabezpečovaní potrieb verejného osvetlenia uzatvárajú zmluvné 

strany túto zmluvu: 

 

Časť prvá 

Úvodné ustanovenia 

1.Predmet zmluvy 
 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri 

rekonštrukcii kabeláže verejného osvetlenia v obci Tešedíkovo.  

 

1.2. Objednávateľ vyhlasuje, že je vlastníkom zariadení systému verejného osvetlenia v obci, 

ktoré pozostáva zo 442 svetelných bodov, rozvádzača VO a nadzemného vedenia 

verejného osvetlenia umiestnených na stĺpoch rozvodu NN.  
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1.3. Objednávateľ vyhlasuje, že prevádzku a údržbu zariadení verejného osvetlenia 

v súčasnosti vykonáva obec. 

 

Vyhlasuje, že nie sú mu známe žiadne právne ani iné dôvody, ktoré by bránili uzatvoreniu 

tejto zmluvy o rekonštrukcii kabeláže verejného osvetlenia a o osadenia stožiarov 

verejného osvetlenia. 

 

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ na vlastné náklady vykoná  dielo: 

rekonštrukciu kabeláže verejného osvetlenia v rozsahu a za podmienok dojednaných 

v Druhej časti tejto zmluvy v súlade s touto zmluvou. 

 

2. Základné pojmy 

2.1. Systém verejného osvetlenia obce pre účely tejto zmluvy sú zariadenia verejného 

osvetlenia vo vlastníctve obce uvedené v bode 1.2. tejto zmluvy. 

 

2.2. Predmetom vykonania diela podľa tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác 

spojených s výmenou kabeláže verejného osvetlenia v ulici Širokej a osadenie stožiarov 

verejného osvetlenia výšky 4 metre vrátane príslušných svietidiel s LED osvetlením v 

parku miestneho cintorína.  

 

2.3. Pracovné územie pre účely tejto zmluvy je územie obce Tešedíkovo, a to ulica Široká 

a park miestneho cintorína. 

 

2.4. Vis major sú externé mimoriadne udalosti, ktoré sú nezávislé od činnosti zmluvných strán 

a sú neodvratné a nezastaviteľné, napr.: živelné pohromy (povodne, veterné smršte, otrasy 

zeme, požiare), vojenské udalosti, sabotáže, povstania, štrajky, zámerné ničenie, atentáty, 

atď. 

3. Práva a povinnosti poskytovateľa 

3.1. Organizácia prác potrebných pre realizáciu diela, vytýčenie pracovného územia, 

ohraničenie, uzavretie a dozor pracovného územia je povinnosťou poskytovateľa. 

Povinnosťou poskytovateľa je aj zabezpečenie materiálov, pomocných materiálov, 

strojov, prostriedkov potrebných pre vykonanie diela a ich prevoz na pracovné územie. 

 

3.2. Poskytovateľ je povinný počas svojej činnosti dodržať platné právne a iné predpisy 

týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tiež zabezpečiť dodržanie týchto 

predpisov svojimi zamestnancami, ktorí vykonávajú činnosť na pracovnom území. 

 

3.3. Poskytovateľ je povinný na vykonanie diela podľa tejto zmluvy využívať výlučne kvalitné 

materiály. 

 

3.4. Poskytovateľ je povinný vykonanie diela podľa tejto zmluvy zabezpečiť výlučne 

zamestnancami s patričnými skúškami. 

 

3.5. Pokiaľ Poskytovateľ využíva prácu subdodávateľov, zodpovedá za ich prácu rovnako, ako 

za svoju vlastnú prácu. Na bezpečnosť a ochranu pri práci subdodávateľov sa rovnako 

vzťahujú ustanovenia tejto zmluvy. Skúmanie a zabezpečenie týchto podmienok je 

povinnosťou poskytovateľa. 
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4. Práva a povinnosti objednávateľa 

4.1. Objednávateľ je povinný poskytovateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť. Najmä sa 

zaväzuje poskytnúť pre poskytovateľa všetky potrebné informácie k realizácii 

rekonštrukcie kabeláže verejného osvetlenia v súlade s touto zmluvou, potrebné súhlasy 

vlastníkov pozemkov dotknutých plnením práv a povinností poskytovateľa podľa tejto 

zmluvy, zabezpečiť osadenie a výstavbu potrebných konštrukcií pre inštaláciu nových 

osvetľovacích bodov podľa tejto zmluvy. 

 

4.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu uskutočnenia rekonštrukcie kabeláže 

verejného osvetlenia a kontrolu priebežnej dostupnosti, a dodržania predpísaných 

ukazovateľov kvality. 

 

4.3. Objednávateľ zabezpečí pre poskytovateľa vhodné priestory pre pracovníkov a uloženie 

potrebného montážneho materiálu vo svojich priestoroch a prístupnosť svietidiel 

jednotlivých osvetľovacích bodov na účely výkonu práv a povinností poskytovateľa 

podľa tejto zmluvy. 

 

Časť druhá 

Modernizácia a rekonštrukcia zariadení verejného osvetlenia 

5. Predmet a miesto plnenia 

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou vykonať rekonštrukciu kabeláže  

verejného osvetlenia a osadenia stožiarov verejného osvetlenia.    

Dielo ako celok v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa obsahuje najmä nasledovné  

aktivity: osadenie nových stožiarov s LED svietidlami v parku cintorína a s tým súvisiace 

práce a dodávky, výmenu kabeláže verejného osvetlenia v ulici Širokej, rekonštrukciu 

vzdušného vedenia vrátane súvisiacich prác a dodávok. 

V rámci zákazky sa budú realizovať: osadenie stožiarov v počte 3 ks, dodávka 3 ks nových 

parkovných  svietidiel, príslušné montážne práce, potrebná kabeláž kábel CYKY, vrátane 

montáže v stožiaroch, montáž svorkovníc 3 ks, montáž základov stožiara 12 ks, výkopové 

práce. Vyhotovenie zabezpečí zhotoviteľ a ďalšie s tým súvisiace práce a dodávky napr. 

svorky, káble, chráničky, rozvádzač, montážnu plošinu, atď., dopravu, dovoz materiálu, 

revízie. Okrem toho sa bude realizovať aj výmena a rekonštrukcia poškodenej kabeláže 

verejného osvetlenia v dĺžke 3500 metrov, montáž vertikálnych konzol v počte 140 ks, 

montáž, prepájanie svietidiel na nový systém, demontáž starého vedenia, revízia a ďalšie 

s tým súvisiace práce a dodávky špecifikované v cenovej ponuke zhotoviteľa (príloha). 

 

 

5.2. Miestom plnenia je katastrálne územie obce Tešedíkovo – ulica Široká, park miestneho 

cintorína. 

 

6. Čas plnenia 

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že rekonštrukciu kabeláže verejného osvetlenia v súlade 

s bodom 5. tejto zmluvy vykoná do 31.12.2022 v súlade s bodom 8.1. tejto zmluvy. 

 

6.2. Nedodržanie termínov v súlade s vecným a časovým harmonogramom podľa tejto zmluvy 

sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité 

odstúpenie od tejto zmluvy. 
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6.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela, vzniká 

objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zmluvnej ceny za každý deň 

omeškania, maximálne však 5% zmluvnej ceny. V prípade dosiahnutia maxima, môže 

objednávateľ odstúpiť od zmluvy a zabezpečiť dokončenie diela iným subjektom na 

náklady zhotoviteľa. 

 

6.4. Zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak k oneskoreniu dôjde následkom 

vyššej moci (napr. štrajk, požiar, povodeň, epidémia, karanténne obmedzenia, dopravné 

embargo). V tomto prípade sa strany dohodnú na novom termíne vykonania diela. 

 

7. Práva a povinnosti objednávateľa 

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vyzvať 

poskytovateľa na prevzatie pracovného územia pre účely modernizácie v súlade s touto 

zmluvou a zabezpečiť ich odovzdanie písomnou zápisnicou bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 30 dní od doručenia výzvy. Objednávateľ je povinný spolu s výzvou na 

prevzatie pracovného územia odovzdať alebo zaslať poskytovateľovi aj príslušné 

potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy v súlade s §47 a Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5 a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

7.2. Objednávateľ je oprávnený a zároveň povinný počas rekonštrukcie kabeláže verejného 

osvetlenia realizáciu diela priebežne kontrolovať. 

 

7.3. Objednávateľ je povinný po riadnom vykonaní rekonštrukcie kabeláže verejného 

osvetlenia na základe výzvy poskytovateľa riadne vykonanie diela potvrdiť v písomnej 

zápisnici.  

8. Práva a povinnosti poskytovateľa 

8.1. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe výzvy objednávateľa v súlade s bodom 7.1. tejto 

zmluvy bez zbytočného odkladu prevziať od objednávateľa pracovné územie pre účely 

modernizácie v súlade s touto zmluvou. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nezačať 

s poskytovaním plnení podľa tejto zmluvy a neprevziať pracovné územia v prípade 

nepredloženia dokladu o zverejnení tejto zmluvy v súlade s §47 a Zákona č.40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5 a Zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov objednávateľom podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. 

 

8.2. V prípade, ak objednávateľ nezabezpečí odovzdanie pracovného územia v súlade 

s bodom 8.1 tejto zmluvy, poskytovateľovi vznikne právo od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

8.3. Poskytovateľ je povinný umožniť, aby objednávateľ počas rekonštrukcie kabeláže 

verejného osvetlenia realizáciu diela priebežne kontroloval. 

 

8.4. Poskytovateľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na potvrdenie vykonania diela po jeho 

riadnom vykonaní v súlade s touto zmluvou najneskôr v posledný deň lehoty na 

vykonanie diela podľa bodu 5.1. v súlade s bodom 6.1. tejto zmluvy a zabezpečiť 

odovzdanie diela písomnou zápisnicou. 
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Časť tretia 

9. Cena a platobné podmienky 

9.1. Cena za vykonanie diela poskytovateľom (t. j. cena prác a materiálu) bola určená 

výsledkom verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na predmet zákazky v celkovej výške 39 788,40 EUR s DPH (slovom 

tridsaťdeväťtisíc sedemstoosemdesiatosem eur, 40 centov) (ďalej len „cena za 

dielo“)  
 

9.2. Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi cenu za dielo na základe faktúry 

vystavenej Poskytovateľom. Poskytovateľ vystaví faktúru najneskôr do 30 dní od 

dokončenia diela, lehota splatnosti faktúry je 14 dní. 

 

9.3. Zvýšenie zmluvnej ceny diela je neprípustné, a to za žiadnych okolností. Zníženie 

zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení 

tejto zmluvy o dielo. 
 

9.4. Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky poskytovateľa 

podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer predmetného diela. Zmluvné 

jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v cenovej ponuke zahŕňajú 

všetky náklady poskytovateľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po 

celú dobu plnenia. 

 

9.5. Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok 

realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní 

týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené v cenovej ponuke 

predloženej Poskytovateľom. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom 

výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú 

je poskytovateľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie. 

 

9.6. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady poskytovateľa 

spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a 

administratívnych réžií poskytovateľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane 

dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných 

nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov 

a na vykonanie diela. 

10. Záručná doba  

10.1. Poskytovateľ na vykonané dielo poskytuje záruku v trvaní 2 rokov na montáž a na 

svietidlá 10 rokov. Záručná doba v oboch prípadoch začína plynúť dňom podpisu 

odovzdávacieho protokolu.  

 

10.2. Poskytovateľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych 

podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela. Poskytovateľ 

takisto nezodpovedá za dodržanie nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak 

poskytovateľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní 

trval alebo ak poskytovateľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  
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10.3. Poskytovateľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto 

zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom. 
 

10.4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa poskytovateľ zaväzuje odstrániť v lehote 

3 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom. 
 

11. Odstúpenie od zmluvy 
 

11.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že 

poskytovateľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ 

oprávnený dožadovať sa toho, aby poskytovateľ odstránil vady vzniknuté vadným 

vykonávaním a dielo vykonal riadnym spôsobom. Ak tak poskytovateľ diela neurobí ani 

v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup poskytovateľa by nepochybne viedol 

k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.  
 

11.2. Poskytovateľ je povinný do 30 dní odo dňa obdržania úhrady prvej splátky ceny diela 

v zmysle ust. bodu 9.2. tejto zmluvy začať s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ 

Poskytovateľ túto povinnosť poruší, Objednávateľ má právo po márnom uplynutí 

náhradného termínu určeného v písomnej výzve objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.  

 

11.3. V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy, Poskytovateľ 

je povinný vrátiť Objednávateľovi všetky plnenia prijaté od Objednávateľa krátené 

o skutočne vynaložené náklady za materiál, ktorý Poskytovateľ preukázateľne použil na 

realizáciu diela.  
 

11.4. Ak poskytovateľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa veci, na ktorej sa 

má vykonať oprava alebo úprava, alebo miesta, kde sa má dielo vykonať alebo 

namontovať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je 

poskytovateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť 

mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je poskytovateľ oprávnený 

vykonávanie diela prerušiť. Ak sa zmluvné strany v primeranej lehote nedohodnú na 

zmene zmluvy, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť. Ak 

poskytovateľ neporušil svoju povinnosť zistiť pred začatím diela prekážky, nemá žiadna 

zo strán nárok na náhradu škody. Poskytovateľ má nárok na cenu za časť diela, ktoré by 

bolo vykonané do doby, než prekážky mohol odhaliť pri vynaložení odbornej 

starostlivosti.  
 

Štvrtá časť 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

12. Osobitné ustanovenia 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli,  že pri plnení tejto zmluvy budú vzájomne spolupracovať 

a že sa budú navzájom bezodkladne a písomne informovať o všetkých okolnostiach 

týkajúcich sa tejto zmluvy. 

 

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy sú záväzné aj pre prípadných 

právnych nástupcov zmluvných strán. 

 



7 
 

12.3. Všetky oznámenia, žiadosti, faktúry, žiadosti alebo právne vyhlásenia potrebné alebo 

povolené v súvislosti s touto zmluvou treba vyhotoviť písomne a je možné ich 

považovať za doručené, ak sú doručené osobne, doporučenou zásielkou s návratkou 

alebo kuriérskou službou na adresy uvedené v tejto zmluve. Oznámenia sa za doručené 

považujú: v prípade doručenia osobne alebo kuriérom v čase odovzdania, v prípade 

doporučenej zásielky s návratkou v čase uvedenom na návratke, v prípade doručenia e-

mailom v čase potvrdenia adresátom.  

 

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje prípadné spory z tejto zmluvy budú prednostne 

riešiť vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. Ak prípadný spor nebude možné 

vyriešiť dohodou zmluvných strán, na návrh niektorého zo zmluvných strán rozhodne 

súd.  

13. Záverečné ustanovenia 

13.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými  stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, zákon 

č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

13.2. Otázky a vzťahy ktoré nie sú  touto zmluvou výslovne upravené, sa spravujú 

stanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

 

13.3. Túto zmluvu je možné meniť a doplniť dohodou  zmluvných strán formou písomného 

dodatku zmluvy. 

 

13.4. Neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje 

neplatnosť alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany bez 

zbytočného odkladu vykonajú všetky potrebné opatrenia pre náhradu neplatného alebo 

nevykonateľného ustanovenia takým platným a vykonateľným ustanovením, ktoré je 

svojím obsahom a účinkom najbližšie účelu tejto zmluvy a neplatnému alebo 

nevykonateľnému ustanoveniu. 

 

13.5. Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dva rovnopisy zmluvy.  

 

13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si  zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia bez výhrad 

a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

V Tešedíkove dňa 22.11.2022 

 

Objednávateľ: 

Obec Tešedíkovo, zastúpená starostkou obce  

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi 

        .................................................... 

 



8 
 

Poskytovateľ: 

 

SA Elektro s.r.o. zastúpený konateľom 

Alexanderom  Ambrusom                                          

        ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


