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ZMLUVA O DIELO 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

I.1.      Objednávateľ:   Obec Pusté Sady 

 Sídlo:    Pusté Sady 131, 925 54  Pusté Sady 

 Štatutárny zástupca:  Ing. Tomáš Nemeček 

 Osoby oprávnené   

rokovať vo veciach     

technických:   Ing. Tomáš Nemeček 

 Bankové spojenie:   VÚB a.s. 

 IBAN:    SK90 0200 0000 0000 0742 5132 

 IČO:     00800295 

 DIČ:    2021002577 

(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej 

 a 

I.2.       Zhotoviteľ:   LEDKY, s.r.o. 

 Sídlo:    Vinohrady nad Váhom 703, 925 55  Vinohrady nad Váhom 

 Štatutárny zástupca:  Marcel Damin 

 Osoby oprávnené   

 rokovať vo veciach     

 technických:   Marcel Damin 

 Bankové spojenie:   ČSOB a.s. 

 IBAN:    SK71 7500 0000 0040 2349 3002 

 IČO:    44697031 

 DIČ / IČ DPH:   SK 2022791738 

     Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17003/T 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej  

 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto 

 

 Zmluvu o dielo: 
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II. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE 

II.1.      Názov diela:   Verejné osvetlenie – Pusté Sady  

II.2.      Investor / objednávateľ:  Obec Pusté Sady 

Táto zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa §117 

zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Zz. Zmluvné strany,  vedomé si svojich záväzkov 

obsiahnutých v tejto zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom 

znení zmluvy: 

 

III. PREDMET ZMLUVY 

III.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu 30 (slovom tridsiatich) po sebe idúcich kalendárnych dní 

pre objednávateľa: 

 III.1.1. zdemontovať, odviezť a zlikvidovať pôvodné svietidlá; 

III.1.2.  dodať a nainštalovať nové svietidlá podľa svetelno – technickej štúdie uvedenej 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

III.2. Súčasťou predmetu zmluvy je dodávka východiskovej revízie, správa a projektová 

dokumentácia skutkového stavu v troch vyhotoveniach.  

III.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vyhotovený predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú 

cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy o dielo. 

 

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 IV.1. Zhotoviteľ zhotoví predmet zmluvy v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy. 

Dohodnutá zmluvná cena je stanovená  v zložení:  

zmluvná cena bez DPH:    14.372,20   EUR   

výška DPH 20 %:     2.874,44   EUR 

zmluvná cena vrátane DPH:  17.246,64   EUR 

podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy – rozpočet. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona 

č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných 

otázok  a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov vykonaného verejného obstarávania.  

IV.2. Cena bude uhradená na základe fakturácie. Faktúra bude objednávateľovi doručená 

bezodkladne po riadnom prevzatí predmetu zmluvy, najneskôr však do 10 (slovom desiatich) 

kalendárnych dní od potvrdenia zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.  

 

IV.3. Splatnosť faktúry bude činiť 30 (slovom tridsať) kalendárnych dní od jej preukázateľného 

doručenia objednávateľovi.  

IV.4. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. Na faktúre bude uvedené označenie predmetu zmluvy presne tak, ako je označený v tejto 
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zmluve. Prílohou faktúry bude revízna správa, certifikáty použitých výrobkov a protokol o vykonaní 

funkčných skúšok. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti, je objednávateľ 

oprávnený túto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší pôvodná lehota 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť po preukázateľnom doručení bezvadnej faktúry 

objednávateľovi. 

IV.5. Vystavením faktúry za zrealizovanú etapu diela prechádza vlastnícke právo k tejto etape diela 

z dodávateľa na objednávateľa. 

IV.6.  Rozsah prípadných služieb vykonaných nad rámec predmetu zmluvy je predmetom osobitnej 

dohody zmluvných strán, formou samostatného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. 

 

V. MIESTO DODANIA 

V.1. Miestom dodania predmetu zmluvy je Obec Pusté Sady. 

 

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY 

 VI.1. Po zhotovení predmetu zmluvy vyzve zhotoviteľ objednávateľa písomne 10 (slovom desať) 

kalendárnych dní vopred na odovzdanie a prevzatie v mieste dodania. 

 VI.2. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere 

ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či predmet zmluvy preberá alebo nepreberá z dôvodov 

nedodržania podmienok uvedených v bodoch III.1.1, III.1.2., a III.1.3. článku III. PREDMET ZMLUVY. 

 VI.3. Po zhotovení predmetu zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi projekt skutočného 

vyhotovenia diela, a to  v 3 (slovom troch) vyhotoveniach.  

 

VII. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

VII.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 VII.2. Zhotoviteľ preberá plnú záruku za akosť dodaného predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, 

resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka a to 60 mesiacov na elektrickú časť svietidiel a 120 

mesiacov na mechanickú časť svietidiel. 

VII.3. Zhotovené osvetlenie (predmet zmluvy) bude počas 120 mesiacov spôsobilé na zmluvný 

účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti. 

VII.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia predmetu 

zmluvy objednávateľom poskytovať bezplatný záručný servis na predmet zmluvy.  

VII.5. Maximálna lehota na servisný zásah sú 3 pracovné dni odo dňa doručenia písomnej výzvy 

elektronickými prostriedkami objednávateľom.  
 

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách: 

 VIII.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.  
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VIII.2. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

 VIII.3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od 

toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať 

samostatne. 
 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

XI.1. Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy.  

XI.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto 

informácie na iné zmluvné účely. 

XI.3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy. 

XI.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce v súlade s §47a Občianskeho zákonníka. 

Zmluva má odkladný účinok do doby odsúhlasenia verejného obstarávania riadiacim orgánom.  

XI.5. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v 

celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

XI.6. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia 

Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele. 

XI.7. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ 

obdrží  1 vyhotovenie a 1 prináleží zhotoviteľovi. 

 

 

V Pustých Sadoch, dňa 12.09.2017  Vo Vinohradoch n. Váhom , dňa 12.09.2017 

 

 

 

 

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

                     starosta obce                  konateľ 
                     objednávateľ                  zhotoviteľ 


