Zmluva
o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Vlčany
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/ 1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ
Názov :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón :
Mobil :
E-mail :
(ďalej len „objednávateľ“)
Poskytovateľ
Obchodné meno :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón :
e-mail :
(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 o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a o
prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Vlčany, na základe výsledku
Verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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I.
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri
rekonštrukcii a modernizácii, prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci
Vlčany.
2. Za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve sa Poskytovateľ zaväzuje na vlastné náklady:
a) vykonať pre Objednávateľa modernizáciu verejného osvetlenia v rozsahu stanovenom v
prílohe. č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“ v príslušnom gramatickom tvare),
b) vykonávať prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vymedzeného v čl. II tejto Zmluvy
(ďalej len „Osvetlenie“ v príslušnom gramatickom tvare).
3. Za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve sa Objednávateľ zaväzuje:
a) umožniť Poskytovateľovi vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
b) na účely tejto Zmluvy umožniť Poskytovateľovi prevádzkovanie verejného osvetlenia
vymedzeného touto Zmluvou, ktoré je vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa, počas
doby dohodnutej v tejto Zmluve,
c) uhrádzať Poskytovateľovi platby podľa čl. VI. tejto Zmluvy.
4. Prevádzkovaním Osvetlenia sa na účely tejto Zmluvy rozumie povinnosť Poskytovateľa
prevádzkovať Osvetlenie na čas vymedzený v tejto Zmluve. Obsahom prevádzkovania je:
a)
b)

vstup na nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa, na ktorých sa nachádza
Osvetlenie, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve,
modernizácia, prevádzka, údržba a oprava Osvetlenia za podmienok dohodnutých v tejto
Zmluve.

5. Poskytovateľ má právo vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom tretej
osoby, ktorá bude vopred odsúhlasená Objednávateľom. Uvedené neplatí pre dodávky
materiálov a inštalačné /montážne práce, ktoré sú vyžadované výrobcom pre zachovanie
záruky.
6. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa dôsledne a riadne oboznámil s Osvetlením a považuje ho za
vyhovujúce na riadne plnenie predmetu tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný počas plnenia
tejto zmluvy dodržiavať platné právne a iné predpisy týkajúce sa prác, ktoré sú predmetom
tejto zmluvy, ako aj platné právne a iné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a tiež zabezpečiť dodržanie týchto predpisov svojimi zamestnancami, alebo inými tretími
osobami, ktoré vykonávajú činnosti v súvislosti s touto zmluvou.
II.
Základné pojmy
1. Systém verejného osvetlenia obce pre účely tejto zmluvy sú zariadenia verejného osvetlenia
vo vlastníctve obce, a to 351 svetelných bodov a nadzemné vedenie verejného osvetlenia
umiestnené zväčša na stĺpoch rozvodu NN.
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2. Predmetom vykonania Diela a prevádzky a údržby verejného osvetlenia (ďalej len
„Poskytovanie služieb“ v príslušnom gramatickom tvare) podľa tejto zmluvy sú aktívne prvky
verejného osvetlenia, osvetľovacie telesá s príslušenstvom.
3. Predmetom vykonania Diela a Poskytovania služieb podľa tejto zmluvy nie sú pasívne prvky
verejného osvetlenia:
• nosné konštrukcie používané na účely verejného osvetlenia (stĺpy, ramená stĺpov,
premostenie cesty);
• systém káblov slúžiaci na prívod elektriny pre systém verejného osvetlenia (napr. kábel
verejného osvetlenia), rozvádzače verejného osvetlenia,
• spínacia žila verejného osvetlenia a ochranné a regulačné zariadenia pre daný bod napájania,
• zariadenie pre meranie spotreby elektrickej energie, resp. počtu prevádzkových hodín
verejného osvetlenia,
• systém riadiaci zapínanie a vypínanie verejného osvetlenia (prístroj, prenosová cesta,
zariadenie, atď.).
4. Súčasťou zariadení verejného osvetlenia pre účely tejto zmluvy ďalej nie sú:
• steny budov, resp. stavby, na ktoré sú zariadenia verejného osvetlenia namontované,
• nosné konštrukcie určené na iné účely, na ktoré boli namontované aj zariadenia verejného
osvetlenia, ktoré je možné považovať za súčasť systému verejného osvetlenia len v prípade
a len do tej miery, do ktorej sa správca zariadení verejného osvetlenia a správca zariadení
iného určenia spolu písomne dohodli,
• v prípade multifunkčného riadiaceho systému častí, ktoré neslúžia na účely verejného
osvetlenia.
5. Prevádzka a údržba obsahuje:
• správu, vrátane evidencie chybových adries verejného osvetlenia,
• priebežnú údržbu,
• odstránenie porúch v rozsahu v uvedenom v čl. II bod 2. tejto zmluvy.
6. Prevádzka predstavuje všetky činnosti vykonávané za účelom zabezpečenia priebežnej a
bezpečnej prevádzky zariadení verejného osvetlenia, prevencie porúch alebo zníženia ich
počtu. Údržba predstavuje zásahy slúžiace na priebežnú, nerušenú, bezpečnú prevádzku
hmotných prostriedkov.
7. Pracovné územie pre účely tejto zmluvy je miesto kde sa nachádzajú zariadenia verejného
osvetlenia, ktorých modernizácia, prevádzka a údržba sa podľa tejto zmluvy vykonáva.
8. 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.
III.
Zástupca Objednávateľa
1. Zástupca Objednávateľa (ďalej len "Zástupca Objednávateľa" v príslušnom gramatickom
tvare) je osoba oprávnená zastupovať Objednávateľa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
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2. Zástupcom Objednávateľa je starosta alebo iná osoba, ktorú Objednávateľ písomne určí na
základe tohto článku Zmluvy.
3. Zástupca Objednávateľa je oprávnený splnomocniť inú osobu, aby zastupovala Objednávateľa
v určenom rozsahu a o splnomocnení bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa.
Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Zmluvy odkazuje na Zástupcu Objednávateľa, takýto odkaz
platí aj pre osobu takto splnomocnenú; avšak takáto splnomocnená osoba nemôže
splnomocniť ďalšiu osobu.
4. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek určiť iného Zástupcu Objednávateľa, pričom o
takomto určení je povinný písomne informovať Poskytovateľa.
5. Konanie alebo pokyny Zástupcu Objednávateľa v rozsahu, v ktorom sú predpokladané touto
Zmluvou, sa považujú za konanie alebo pokyny Objednávateľa, pokiaľ Objednávateľ vopred
Poskytovateľovi písomne neoznámi, že konkrétne konanie alebo pokyn nie sú konaním alebo
pokynom Objednávateľa.
IV.
Dielo
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť
Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii Diela.
2. Vykonanie diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:
• demontáž pôvodného svietidla a jeho odpojenie od jestvujúceho systému verejného
osvetlenia (napájacie - svetelné vodiče),
• osadenie 2 ks nových oceľových stĺpov verejného osvetlenia,
• montáž nového svietidla a jeho zapojenie na jestvujúci systém verejného osvetlenia
(svetelné vodiče) v rozsahu podľa cenovej ponuky,
• uvedenie systému verejného osvetlenia do prevádzky.
3. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť Poskytovateľovi po dobu trvania tejto Zmluvy vstup
na pozemky, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa, na ktorých sa nachádza
Osvetlenie, a to za účelom vykonania Diela, ako aj za účelom prevádzky, údržby alebo opravy
Osvetlenia. Vstup na pozemky, ktoré nie sú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa, na
ktorých sa nachádza Osvetlenie, bude Objednávateľ riešiť v súčinnosti s vlastníkom
príslušného pozemku a s Poskytovateľom tak, aby Poskytovateľ mohol riadne vykonať Dielo,
ako aj prevádzku, údržbu a opravu Osvetlenia. V prípade, že Poskytovateľovi nebude napriek
snahe Objednávateľa umožnený vstup na pozemky, ktoré nie sú vo výlučnom vlastníctve
Objednávateľa, na ktorých sa nachádza Osvetlenie, v dôsledku čoho nebude môcť
Poskytovateľ vykonať Dielo, alebo prevádzku a údržbu alebo opravu Osvetlenia, nebude sa,
na účely tejto Zmluvy, takéto nekonanie Poskytovateľa považovať za Porušenie na strane
Poskytovateľa. V prípade, ak bude v dôsledku takéhoto konania tretích osôb potrebné zvoliť
náhradné riešenie vykonania Diela Objednávateľ sa zaväzuje bezvýhradne finančne
spolupodieľať.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a umožniť Poskytovateľovi po celú dobu trvania tejto
Zmluvy prístup na pozemky, na ktorých sa nachádza Osvetlenie, ktoré sú potrebné na
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realizáciu Diela alebo na prevádzku, údržbu alebo opravu Osvetlenia. Za účelom podľa bodu 3
tohto článku Zmluvy Objednávateľ vystaví Poskytovateľovi povolenia pre vozidlá, zariadenia
a personál Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľa umožňujúce realizáciu Diela na
pozemkoch (vrátane ciest, chodníkov, spevnených plôch, a pod. nachádzajúcich sa na nich),
a to počas celého dňa cez pracovné dni, ako aj počas dní pracovného pokoja počas trvania
tejto Zmluvy. Túto svoju povinnosť je Objednávateľ povinný splniť do 15 dni od doručenia
jednotlivej žiadosti Poskytovateľa. Takéto povolenia musia byť v platnosti počas celej doby
trvania účinnosti tejto Zmluvy. Povinnosť Objednávateľa podľa tohto bodu Zmluvy sa v
celom rozsahu vzťahuje aj na tretiu osobu určenú Objednávateľovi Poskytovateľom v prípade
prevodu práv a povinností na tretiu osobu alebo v prípade realizácie povinností Poskytovateľa
vyplývajúcich z tejto Zmluvy prostredníctvom tretích osôb.
5. Objednávateľ sa zaväzuje všetky potrebné povolenia potrebné na vykonanie Diela alebo
súvisiace s vykonaním Diela zabezpečiť vo svojom mene a na svoje náklady, pričom
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo najneskôr do 120 dní od
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Poskytovateľ je povinný na vykonanie diela a na
poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy využívať výlučne materiály vyhovujúce príslušným
STN a EN normám a vykonanie diela a poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy je
Poskytovateľ povinný zabezpečiť výlučne zamestnancami s patričnými skúškami,
oprávneniami a povoleniami.
7. Lehota podľa bodu 6 tohto článku Zmluvy sa predlžuje o dobu, kedy nebolo možné realizovať
Dielo, a to najmä z dôvodu:
a) živelných pohrôm;
b) vandalizmu;
c) nevhodného počasia, čo sa pre účely tejto Zmluvy rozumie stav:
1. pri búrke, bleskoch, hustom a vytrvalom snežení, tvorení námrazy;
2. vetre s rýchlosťou nad 8 m.s-1 na zavesených konštrukciách pomocných, na
rebríkoch nad 5,0 m výšky práce a pri použití osobného zabezpečenia (5. stupeň Bf),
v iných prípadoch pri vetre s rýchlosťou nad 10,7 m.s-1 (6. stupeň Bf);
3. pri viditeľnosti menšej ako 30 m;
4. pri teplote prostredia nižšej ako – 10 °C.
8. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť záruku v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa
14.8.2019 v trvaní 12 rokov. Záručná doba začína plynúť odo Dňa začatia bližšie
špecifikovaného v čl. V. bod 3 tejto Zmluvy.
9. Vlastníkom svietidiel a ostatných súvisiacich komponentov, ktoré budú predmetom
technického zhodnotenia majetku Objednávateľa, je po dobu trvania tejto Zmluvy
Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Objednávateľa za účelom zabezpečenia refinancovania previesť vlastnícke právo, resp. zriadiť
iné právo k cudzej veci podľa druhej časti tretej hlavy Občianskeho zákonníka (napr. záložné
právo a pod.) k svietidlám a ostatným súvisiacim komponentom na tretiu osobu, a to len počas
trvania lehoty podľa čl. VI bod 1 tejto Zmluvy. Po uplynutí lehoty podľa čl. VI bod 1 tejto
Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje previesť na Objednávateľa vlastnícke právo k svietidlám a
ostatným súvisiacim komponentom, ktoré budú predmetom technického zhodnotenia majetku
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Objednávateľa, a to bezodplatne ku dňu uplynutia lehoty podľa čl. VI bod 1 tejto Zmluvy. V
prípade predčasného zániku tejto Zmluvy pred uplynutím lehoty podľa čl. VI bod 1 sa
Poskytovateľ zaväzuje bezodplatne previesť na Objednávateľa vlastnícke právo k svietidlám a
ostatným súvisiacim komponentom, ktoré budú predmetom technického zhodnotenia majetku
Objednávateľa, ku dňu úhrady kompenzácie podľa čl. X. bod 1 tejto Zmluvy.
10. V prípade, ak počas trvania tejto Zmluvy vznikne potreba navýšiť počet svietidiel a ostatných
súvisiacich komponentov oproti Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, v dôsledku čoho bude potrebné
vykonať viac prác a dodávok, ako je dohodnuté v tejto Zmluve, dotknutá zmluvná strana sa
zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť druhú zmluvnú stranu. Následne sa
zaväzuje predložiť druhej zmluvnej strane návrh dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom
bude úprava ustanovení tejto Zmluvy dotknutých tým, že bude potrebné navýšiť počet
svietidiel a ostatných súvisiacich komponentov oproti Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, v dôsledku
čoho bude potrebné vykonať viac prác, ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Poskytovateľ je
povinný vykonať viac prác a dodávok až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto Zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena za naviac svietidlá, vrátane ich komponentov,
ako aj cena naviac práce (celkové náklady na jeden svetelný bod) nesmú presiahnuť
jednotkové ceny, ktoré sú uvedené vo víťaznej ponuke Poskytovateľa o viac ako 10 % za
svietidlá rovnakej kvality, a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
11. Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť zber odpadu v rámci
vykonania diela a poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy, jeho prevoz, využitie,
zneškodnenie v súlade s platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že
jednotlivé časti Osvetlenia, ktoré budú predmetom rekonštrukcie a modernizácie je
Poskytovateľ povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo zneškodniť v súlade s platnými
právnymi predpismi a to okrem situácie, že Objednávateľ prejaví záujem si niektoré z tých
častí Osvetlenia ponechať.
12. Poskytovateľ je povinný počas vykonávania činností – modernizácie osvetlenia podľa tejto
Zmluvy viesť Pracovný denník vo forme stavebného denníka v 2 vyhotoveniach, po jednom
vyhotovení pre každého účastníka tejto Zmluvy. V Pracovnom denníku sa priebežne
vykonávajú a zaznamenávajú všetky úkony, práce a dodávky materiálov súvisiace
s vykonávaním modernizácie podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len úkony,
ktoré sú zaznamenané v Pracovnom denníku a potvrdené Objednávateľom alebo ním určenou
osobou budú považované za vykonané v súlade s touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli,
že kontrola Pracovného denníka sa bude vykonávať za účasti Zmluvných strán minimálne 1x
v kalendárnom mesiaci alebo kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa alebo ním určenej
osoby. V Pracovnom denníku Objednávateľom, alebo ním určenou osobou zaznamenané
výhrady k činnosti Poskytovateľa sa Poskytovateľ zaväzuje bezodkladne odstrániť.
V.
Technické odovzdanie Osvetlenia
1. Konečným technickým odovzdaním Osvetlenia sa na účely tejto Zmluvy rozumie písomné
odovzdanie Diela vykonaného Poskytovateľom Objednávateľovi v súlade s čl. V. bod 2 tejto
Zmluvy. Čiastkovým technickým odovzdaním Osvetlenia sa na účely tejto Zmluvy rozumie
písomné odovzdanie časti Diela vykonaného Poskytovateľom Objednávateľovi v súlade s čl.
V. bod 2 tejto Zmluvy len v tom prípade, ak nedôjde k poskytnutiu súčinnosti zo strany
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Objednávateľa, na ktorú sa Objednávateľ zaviazal v zmysle tejto Zmluvy. V prípade
Čiastkového odovzdania diela v zmysle tohto bodu tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli,
že dôjde k alikvotnej úprave Poplatku v súlade s rozsahom odovzdaného Diela.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú o konečnom, resp. čiastkovom technickom odovzdaní Osvetlenia,
spísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Drobné vady a nedorobky, ktoré sa vyskytli po
vykonaní Diela, resp. časti Diela, Poskytovateľom, ktoré nebránia plnej funkčnosti Osvetlenia
a nebudú brániť konečnému, resp. čiastkovému technickému odovzdaniu Osvetlenia nebudú
dôvodom na odmietnutie konečného, resp. čiastkového technického odovzdania
Poskytovateľom a prevzatia zo strany Objednávateľa. Súčasťou Odovzdávacieho protokolu
spísaného pri odovzdaní diela budú zo strany Poskytovateľa zabezpečené revízne správy,
atesty od vyhradených technických zariadení a Pracovný denník.
Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní a doposiaľ neodstránené, ktoré však
nebránia odovzdaniu a prevzatiu Osvetlenia budú zaevidované v preberacom protokole a
musia byť odstránené bez zbytočného odkladu, alebo v lehote uvedenej v protokole. Po
odstránení vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole Poskytovateľ oznámi
uvedené Objednávateľovi a Zmluvné strany sa dohodnú na obhliadke Osvetlenia za účelom
potvrdenia, že vady a nedorobky vytknuté v preberacom protokole sú odstránené. Ak sa
Zmluvné strany nedohodnú na termíne obhliadky, termín obhliadky bude piaty pracovný deň
po oznámení Poskytovateľa Objednávateľovi o odstránení vytknutých nedorobkov alebo vád.
Po obhliadke Zmluvné strany podpíšu protokol potvrdzujúci, že vady a nedorobky sú
odstránené resp. v ňom uvedú vady a nedorobky, ktoré ešte nie sú odstránené a lehotu na ich
odstránenie.
3. Deň technického odovzdania Osvetlenia, ktoré bolo vykonané v súlade s čl. V. bod 1 a 2 tejto
Zmluvy sa na účely tejto Zmluvy považuje za deň začatia (ďalej len „Deň začatia“ v
príslušnom gramatickom tvare).
4. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie Osvetlenia iba pokiaľ bude Osvetlenie vykazovať
vady a nedorobky brániace bezpečnej, riadnej a bezporuchovej prevádzke. Vadou sa rozumie
odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených touto Zmluvou a všeobecne
záväznými technickými normami a predpismi, ak to geometria podperných bodov dovoľuje.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti Zmluve.
VI.
Prevádzka, údržba a oprava Osvetlenia
1. Lehotou (ďalej len „Lehota" v príslušnom gramatickom tvare) sa na účely tejto Zmluvy
rozumie lehota, ktorá začína plynúť Dňom začatia a končí uplynutím 144 mesiacov odo Dňa
začatia (ďalej len „Deň skončenia" v príslušnom gramatickom tvare).
2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať prevádzku a údržbu a opravu Osvetlenia vo vlastnom
mene a na vlastné náklady odo dňa čiastkového technického odovzdania Osvetlenia výlučne
na zariadeniach, ktoré už boli technicky zhodnotené.
3. Poskytovateľ je povinný:
a) prevádzkovať Osvetlenie na účely, na ktoré je určené a zabezpečiť na účely tejto Zmluvy
odborne spôsobilý personál;
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b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)

i)

pri plnení povinností v rámci výkonu prevádzky a údržby Osvetlenia postupovať s
odbornou starostlivosťou;
dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy;
opraviť nefunkčné svietidlo do 5 dní od zistenia alebo nahlásenia poruchy (mimo opráv
uvedených v bode 4 tohto článku). V prípade, ak Poskytovateľ nesplní svoju povinnosť
uvedenú v tomto odseku, tak je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 10,- EUR za každý aktívny prvok verejného osvetlenia, ktorého sa porucha alebo
nefunkčnosť týka, a to za každý deň omeškania až do odstránenia poruchy. Zmluvné
strany sa dohodli, že ak Poskytovateľ neodstráni poruchu do 10 pracovných dní odo dňa
jej ohlásenia Poskytovateľovi, Objednávateľ je oprávnený poruchu odstrániť pomocou
tretej osoby, a to na náklady a nebezpečenstvo Poskytovateľa;
zabezpečovať dodržovanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti
s výkonom Diela a prevádzkou a údržbou a opravami Osvetlenia;
konzultovať technický stav Osvetlenia s Objednávateľom počas celej Lehoty,
prevádzkovať Osvetlenie tak, že bude dosiahnutá ročná úspora elektrickej energie
v absolútnej hodnote ........... kWh a relatívnej hodnote .....% počas Lehoty na rovnaký
počet svetelných bodov ako pri uzatvorení zmluvy a pri požadovanej ročnej dobe
svietenia max. 3900 hodín. Ročná úspora elektrickej energie je vypočítaná na základe
modelu Osvetlenia uvedeného vo víťaznej ponuke poskytovateľa zo dňa ................ Pre
výpočet úspory je bázová hodnota spotreby elektrickej energie jestvujúceho verejného
osvetlenia stanovená podľa výzvy na obstaranie ................... na 87 551 kWh (rok 2018).
Pri rozšírení Osvetlenia, spotreba a úspora el. energie bude alikvotne upravovaná.
Objednávateľ sa zaväzuje vopred písomne informovať Poskytovateľa o zmene režimu
osvetlenia;
zabezpečovať prevádzku Osvetlenia s maximálnou toleranciou do 3% nefunkčných
svietidiel Osvetlenia z celkového počtu svietidiel Osvetlenia (do počtu nefunkčných
svietidiel Osvetlenia sa nerátajú tie časti Osvetlenia. ktoré sú nefunkčné v dôsledku
niektorej z príčin uvedených v bode 4. tohto článku Zmluvy). Vyhodnotenie funkčnosti
Osvetlenia bude prebiehať na základe výzvy Objednávateľa 1 krát mesačne, prípadne
podľa potreby, za prítomnosti zástupcov Poskytovateľa, Objednávateľa a zástupcu
nezávislého subjektu určeného Objednávateľom. V prípade, že hodnotenie funkčnosti
osvetlenia preukáže prekročenie maximálnej tolerancie nefunkčných svietidiel podľa
tohto bodu, bude sa hodnotenie funkčnosti opakovať v priebehu 3 pracovných dní.
V prípade, že aj opakované hodnotenie funkčnosti preukáže prekročenie maximálnej
tolerancie nefunkčných svietidiel podľa tohto bodu, bude sa v danom mesiaci považovať
maximálna tolerancia nefunkčných svietidiel za prekročenú. V prípade, že sa v danom
mesiaci bez zavinenia Poskytovateľa hodnotenie funkčnosti nebude realizovať, bude sa
v danom mesiaci považovať prevádzka Osvetlenia za plne funkčnú.;
počas plnenia predmetu tejto zmluvy nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť
funkčnosť zariadení systému Osvetlenia. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú
dobu obmedzenia funkčnosti Osvetlenia je Poskytovateľ povinný vopred prerokovať s
Objednávateľom (pred týmto obmedzením).

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak spotreba elektrickej energie Zariadení verejného osvetlenia
počas trvania zmluvy nebude dosahovať ročnú úsporu definovanú v článku VI, bodu 3
písmena g), tak Objednávateľ zvolá rokovanie s Poskytovateľom za účelom prejedania
dôvodov nedosiahnutia ročnej úspory (napr.: prevádzka verejného osvetlenia mimo ročnú
dobu svietenia, prevádzka slávnostného osvetlenia a pod.). Ak Objednávateľovi na základe
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záverov rokovania vznikne voči Poskytovateľovi právo na kompenzáciu po dobu platnosti
tejto Zmluvy, výška kompenzácie sa určí na základe rozdielu skutočnej spotreby elektrickej
energie Osvetlenia a predpokladanej ročnej spotreby Osvetlenia (vrátane dohodnutej úspory
podľa čl. VI bodu 3 písm. g) Zmluvy) vypočítanej podľa platnej ceny elektrickej energie
dodávateľa elektrickej energie. Táto kompenzácia je splatná na základe faktúr vystavených
Objednávateľom v lehote 30 dní odo dňa doručenia, pričom Objednávateľ je oprávnený sumu
kompenzácie započítať na sumu Mesačných platieb podľa čl. VII tejto Zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, že v prípade, ak nedôjde k dohode na rokovaní v zmysle tohto odseku tejto
zmluvy, tak Zmluvné strany požiadajú súdneho znalca o stanovenie a určenie dôvodu
nedosiahnutia ročnej úspory, pričom náklady na vypracovanie znaleckého posudku hradí
Poskytovateľ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nezodpovedá za dosiahnutie ročnej úspory
elektrickej energie podľa čl. VI bodu 3 písm. g) Zmluvy a nie je povinný zaplatiť
kompenzáciu podľa čl. VI bodu 4 Zmluvy v prípade, ak objednávateľ bude prevádzkovať v
sieti verejného osvetlenia aj iné zariadenia (napr. okrasné osvetlenie, iné svetelné zdroje), a to
vo väčšom rozsahu ako v období pred modernizáciou Osvetlenia (najmä v roku 2018, ktorý
bol základom pre určenie spotreby elektrickej energie jestvujúceho verejného osvetlenia),
prípadne ak sa uskutoční neoprávnený odber elektrickej energie, alebo ročný počet
prevádzkových hodín osvetlenia prekročí 3900 hodín.
6. Objednávateľ je povinný:
a) umožniť Poskytovateľovi a ním určeným osobám vstup do objektov, priestorov a
zariadení Objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy, osobitne aj
pohyb zariadení, strojov (najmä montážnych plošín) po pozemných komunikáciách pre
účely údržby a opráv Osvetlenia;
b) poskytovať Poskytovateľovi súčinnosť, ktorú bude vyžadovať pre účely plnenia tejto
Zmluvy;
c) zabezpečiť pre poskytovateľa vhodné priestory pre pracovníkov a uloženie potrebného
montážneho materiálu vo svojich priestoroch počas doby výkonu Diela;
d) udržiavať káblové rozvody a podperné body vo vyhovujúcom technickom stave, tak aby
nedošlo k elektrickému alebo mechanickému poškodeniu Osvetlenia.
7. Vykonávaním činností, ktoré má podľa tejto Zmluvy vykonávať Poskytovateľ, nemá
Objednávateľ právo poveriť žiadnu inú osobu. Tento záväzok Objednávateľa platí do Dňa
skončenia. Objednávateľ nie je oprávnený počas Lehoty robiť akékoľvek zásahy (napríklad
výmenu osvetlenia, jeho demontáž, nahradenie, a pod.) do Osvetlenia, ak z tejto Zmluvy,
alebo po dohode s Poskytovateľom, výslovne nevyplýva inak.
VII.
Platby
1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za vykonanie Diela, prevádzku a údržbu
Osvetlenia mesačnú jednotkovú platbu (ďalej len "Mesačná platba") za každý kalendárny
mesiac odo Dňa začatia až do uplynutia Lehoty.
2. Mesačná platba pozostáva z poplatku vo výške ........................,- EUR bez DPH mesačne +
DPH vo výške platnej sadzby.
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3. Za kalendárny mesiac, v ktorom povinnosť platiť Mesačnú platbu netrvá po celý mesiac, sa
Objednávateľ zaväzuje zaplatiť pomernú časť dohodnutej Mesačnej platby.
4. Za kalendárny mesiac, v ktorom Poskytovateľ prekročil pri prevádzke Osvetlenia maximálnu
toleranciu nefunkčných svietidiel podľa čl. VI ods. 3 písm. h) tejto Zmluvy, bude Mesačná
platba znížená o 5 % za každých 5 % nefunkčných svietidiel nad rámec maximálnej tolerancie
podľa čl. VI ods. 3 písm. h) tejto Zmluvy.
5. Mesačná platba je splatná do 15 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Poskytovateľom
Objednávateľovi prevodom na účet Poskytovateľa.
6. Prvá mesačná platba podľa čl. VII bodu 2 Zmluvy bude uskutočnená v mesiaci nasledujúcom
po mesiaci, v ktorom bolo Dielo ukončené, odovzdané a uvedené do prevádzky.
7. Mesačná platba podľa čl. VII. bod 2 tejto Zmluvy sa bude po dobu trvania Lehoty vždy k 01.
02. príslušného kalendárneho roka navyšovať/znižovať o mieru inflácie/deflácie meranú
indexom spotrebiteľských cien zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31.
12. príslušného kalendárneho roka.
8. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05
% za každý, aj začatý deň omeškania s úhradou faktúry podľa čl. VII. bod 5 tejto Zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude potrebné vykonať zmenu rozsahu verejného
osvetlenia v obci Vlčany počas trvania tejto Zmluvy, tak dôjde k uzavretiu dodatku k tejto
zmluve.
VIII.
Zodpovednosť
1. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu spôsobenú Objednávateľovi pri plnení záväzkov z tejto
Zmluvy alebo inak v súvislosti s touto Zmluvou sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Výška náhrad škôd, ktoré si budú môcť Zmluvné strany navzájom voči sebe
nárokovať, nesmie presiahnuť po dobu trvania účinnosti tejto Zmluvy hodnotu v zmysle tejto
Zmluvy.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku zlyhania energetických
alebo iných zariadení, ktoré nemá v užívaní, ani v dôsledku výpadku dodávky elektrickej
energie. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za škody spôsobené vandalizmom a poškodením
Osvetlenia zo strany tretích osôb, a to aj v prípade, ak takéto osoby nebudú známe. To neplatí
v prípade, ak Poskytovateľ bude mať nárok na uplatnenie náhrady takto spôsobenej škody
u poisťovne, s ktorou bude mať uzatvorenú poistnú zmluvu na Dielo.
IX.
Predčasný zánik zmluvy
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1. Túto Zmluvu možno predčasne ukončiť výlučne spôsobom a z dôvodov uvedených v tejto
Zmluve.
2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:
a)

Objednávateľ je v omeškaní s úhradou Mesačnej platby podľa čl. VII. bod 2 tejto Zmluvy
o viac ako 60 dní.
(každý z týchto dôvodov ďalej len "Porušenie na strane Objednávateľa").

Odstúpením Poskytovateľa od tejto Zmluvy táto Zmluva zaniká po uplynutí 3 mesiacov odo
dňa doručenia jeho písomného odstúpenia od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Deň
doručenia písomného odstúpenia Poskytovateľa od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane sa na
účely tejto Zmluvy považuje za Deň predčasného zániku tejto Zmluvy (ďalej len „Deň
predčasného zániku Zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare). Poskytovateľ nemôže
odstúpiť od tejto Zmluvy po tom, čo mu bola doručená správa, ktorá potvrdzuje, že už bola
splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak
a)
b)

Poskytovateľ mešká s vykonaním Diela podľa čl. IV. bod 6 tejto Zmluvy o viac ako 60
dní,
Poskytovateľ závažným spôsobom porušuje akúkoľvek svoju povinnosť z tejto Zmluvy
počas Lehoty, a to napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa na takéto porušenie,
ak od takéhoto upozornenia uplynulo najmenej 60 dní. Za závažné porušenie tejto zmluvy
Poskytovateľom sa považuje opakované nezabezpečovanie prevádzky, údržby a/alebo
opravy Osvetlenia v zmysle tejto zmluvy, pričom opakovaným nezabezpečovaním sa
rozumie aspoň tri krát v priebehu dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov.
(každý z týchto dôvodov ďalej len ,,Porušenie na strane Poskytovateľa").

Odstúpením Objednávateľa od tejto Zmluvy táto Zmluva zaniká po uplynutí 3 mesiacov odo
dňa doručenia jeho písomného odstúpenia od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Deň
doručenia písomného odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane sa na
účely tejto Zmluvy považuje za Deň predčasného zániku tejto Zmluvy (ďalej len „Deň
predčasného zániku Zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare). Objednávateľ nemôže
odstúpiť od tejto Zmluvy po tom, čo mu bola doručená správa, ktorá potvrdzuje, že už bola
splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy.
4. Ak oprávnená zmluvná strana písomne vezme späť odstúpenie od tejto Zmluvy a druhá
zmluvná strana s takýmto späťvzatím písomne súhlasí, má sa za to, že k odstúpeniu od tejto
Zmluvy nedošlo.
5. Poskytovateľ nie je oprávnený v prípade predčasného zániku Zmluvy akýmkoľvek spôsobom
poškodiť, demontovať alebo urobiť neupotrebiteľným ktorúkoľvek časť Osvetlenia.
X.
Kompenzácia v prípade predčasného zániku zmluvy
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1. V prípade, ak dôjde k predčasnému zániku tejto Zmluvy v dôsledku odstúpenia Poskytovateľa
od tejto Zmluvy z dôvodu Porušenia na strane Objednávateľa podľa čl. IX. bod 2 tejto
Zmluvy, Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi v lehote do 12 mesiacov odo Dňa
predčasného zániku Zmluvy kompenzáciu vo výške, ktorá sa vypočíta na základe
nasledovného vzorca:
A+B-C-D-E=X
A

B
C

D

E

X

= Suma mesačných platieb podľa čl. VII. bod 2 tejto Zmluvy bez DPH, na ktoré by
vznikol Poskytovateľovi nárok po Dni predčasného zániku Zmluvy do Dňa riadneho
skončenia Zmluvy v zmysle článku IX (Predčasný zánik zmluvy) znížená o to, čo
Poskytovateľ ušetril tým, že nevykonával prevádzku a údržbu Osvetlenia počas celej
Lehoty
= Neuhradené Pohľadávky Poskytovateľa voči Objednávateľovi, ktoré vznikli pred
dňom predčasného ukončenia tejto Zmluvy
= Hodnota zmluvne dohodnutých ale nevykonaných prác a nerealizovaných dodávok
(nezahrňuje už zazmluvnené dodávky na ktoré sa viažu stornopoplatky) Osvetlenia ku
Dňu predčasného zániku Zmluvy
= Hodnota dohodnutých a nevykonaných naviac prác a nerealizovaných dodávok
(nezahrňuje už zazmluvnené dodávky na ktoré sa viažu stornopoplatky) Osvetlenia ku
Dňu predčasného zániku Zmluvy
= Zmluvné pokuty uplatnené Objednávateľom podľa tejto Zmluvy do Dňa predčasného
zániku Zmluvy.
= Výška nároku na kompenzáciu Poskytovateľa z dôvodu predčasného zániku Zmluvy.

2. V prípade, ak dôjde k predčasnému zániku tejto Zmluvy v dôsledku odstúpenia Objednávateľa
od tejto Zmluvy z dôvodu Porušenia na strane Poskytovateľa podľa čl. IX. bod 3 tejto
Zmluvy, Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi v lehote do 12 mesiacov odo Dňa
predčasného zániku Zmluvy kompenzáciu vo výške 85% skutočne vynaložených nákladov na
práce, tovar a služby na predmet tejto Zmluvy do Dňa predčasného zániku Zmluvy.
3. Ku kompenzácií podľa bodu 1 tohto článku sa pripočíta DPH.

XI.
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany môžu uzatvoriť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia
pohľadávky Objednávateľa, ktorá vznikne z tejto Zmluvy. Obsah takejto dohody nesmie
odporovať právnym predpisom; dohoda, ktorá bude odporovať právnym predpisom, bude
neplatná.
2. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto Zmluvy a jej prílohách,
ako aj o ostatných dokumentoch projektu a záznamoch vypracovaných a vedených na základe
tejto Zmluvy, ktoré sú označené ako "obchodné tajomstvo".
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3. Ustanovenia odseku bodu 2 tohto článku Zmluvy sa nevzťahujú na zverejnenie informácií:
a)

takým stranám a v takom rozsahu, v akom to je potrebné na plnenie povinností podľa
tejto Zmluvy a na realizáciu oprávnení podľa tejto Zmluvy;

b)

ktoré sú verejne dostupné, pokiaľ sa tak nestalo v dôsledku porušenia povinností podľa
tejto Zmluvy;

c)

poradcom Poskytovateľa;

d)

na základe rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu;

e)

poradcom Objednávateľa.

4. Poskytovateľ je povinný plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy na svoje vlastné riziko a
bez toho, aby bol oprávnený na ďalšie plnenie z verejných financií (okrem práv, ktoré mu
vyplývajú z tejto Zmluvy).
5. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete plnenia podľa tejto
Zmluvy. Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, ktoré zmluvné strany uzavreli,
či už ústne alebo písomne, týkajúce sa predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.
6. Všetky oznámenia, návrhy, výzvy či iné písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné
strany zaväzujú doručovať si na adresu sídla adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na
adresu zapísanú v príslušnom registri adresáta v deň odoslania zásielky, a to osobne,
doporučene poštou alebo kuriérskou doručovateľskou službou. Zmluvné strany sa dohodli, že
za doručenú sa považuje aj zásielka, ktorá bola príslušnou zmluvnou stranou odmietnutá, príp.
nebola vyzdvihnutá na pošte v lehote určenej k vyzdvihnutiu zásielky; za deň doručenia sa
bude považovať posledný deň lehoty určenej k vyzdvihnutiu zásielky na pošte. Zmluvné
strany sa ďalej dohodli, že aj odmietnutá zásielka sa bude považovať za doručenú, pričom deň
odmietnutia zásielky sa bude považovať za deň doručenia zásielky adresátovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem výnimiek, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, žiadna zo
Zmluvných strán nemôže postúpiť žiadne zo svojich práv a povinností vyplývajúce z tejto
Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
XII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy
neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Táto Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
a z ktorých Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a Poskytovateľ obdrží dva rovnopisy.
3. Túto Zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných a
očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.
13

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
5. Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany svojím Uznesením č.: ............................ zo dňa
odsúhlasilo uzatvorenie tejto Zmluvy.
6. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že nie je uzavretá
za nápadne nevýhodných podmienok, ani v tiesni, a na znak súhlasu ju podpisujú.
„Prílohy:
Príloha č. 1

Zoznam dodávok a prác modernizácie VO

Vo Vlčanoch dňa ..........................2019

Objednávateľ:

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

Poskytovateľ:
.....................................................
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