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ZMLUVA č. 106/2017 
O OPRAVE A ÚDRŽBE VEREJNÉHO OSVETLENIA, MIESTNEHO ROZHLASU A ZELENE 

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

 
 

I.  
Zmluvné strany 

 
 

1. Poskytovateľ:  TOMLUX, s.r.o. 
 
Sídlo:   Viničná 8, 940 64  Nové Zámky 
IČO:   36541443 
IČ DPH:   SK2020144786 
Bankové spojenie:  spojenie: SLSP, a.s. 
Číslo účtu:   SK81 0900 0000 0002 4099 1165 
V zastúpení:   Jozef Tomšík, Ing. Zuzana Kapacsková, konatelia konajúci samostatne 
Tel./ fax:  035/641 10 63, 0903 236 601, 0903 315 550 
E-mail:   tomlux@tomlux.sk 
 
(ďalej len „poskytovateľ“)  
 
2. Objednávateľ:   Obec Strekov 
 
Sídlo:   Blatná 1036, 941 37  Strekov 
IČO:   00309273 
DIČ:   2021060591 
Bankové spojenie:  spojenie: VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky 
Číslo účtu:   SK84 0200 0000 0001 7102 1172 
V zastúpení:   Ján Téglás, starosta Obce Strekov 
Tel./ fax:  035/649 74 37, 0917 249 169 
E-mail:   ocu@strekov.sk,  teglas.jan@strekov 
 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

II.  
Predmet zmluvy 

 
1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zákazky použil postup verejného obstarávania - § 9 
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal poskytovateľ.  
 
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa opravu a údržbu 
verejného osvetlenia, vianočného osvetlenia, miestneho rozhlasu a orezávanie zelene a na druhej 
strane záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu.  
Záväzok poskytovateľa zahŕňa:  

- prácu so strojovým mechanizmom s vysokozdvižnou montážnou plošinou vrátane obsluhy - 
bez použitého materiálu, 
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- elektroinštalačné práce k zabezpečeniu údržby a opravy verejného osvetlenia, vianočného 
osvetlenia a miestneho rozhlasu - bez použitého materiálu, 

- orezávanie a opilovanie zelene; 
- realizáciu prípadných iných objednaných elektroinštalačných prác; 

 
III.  

Cena a platobné podmienky 
 
1. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:  

 
bez DPH s 20% DPH 

 práca so strojovým mechanizmom s vysokozdvižnou 
plošinou, vrátane obsluhy plošiny pracovníkom s odbornou 
spôsobilosťou:  

22,00 € 26,40 € / 1 hodina 

orezávanie stromov a kríkov bez použitia vysokozdvižnej 
plošiny:  

12,00 € 14,40 € / 1 hodina 

práca ďalšieho nevyhnutného pracovníka:  8,00 € 9,60 € / 1 hodina 

doprava strojového mechanizmu (plošiny):  0,70 € 0,84 € / 1 km 

doprava iného (napr. osobného) vozidla:  0,40 € 0,48 € / 1 km 

 
2. Zmena ceny je možná len na základe písomnej dohody zmluvných strán.  
 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi fakturovať za plnenie predmetu tejto zmluvy raz 
mesačne, a to podľa skutočne vykonaných prác v danom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktúry 
bude evidencia zrealizovaných prác, služieb a prípadne dodaného materiálu na základe dodacieho 
listu, resp. preberacieho protokolu, odsúhlasených objednávateľom alebo ním splnomocnenou 
osobou. 
 
4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  
 
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
v opačnom prípade je 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. 
 

IV.  
Práva a povinnosti objednávateľa 

 
1. Objednávateľ je povinný poskytovateľovi písomne, prípadne e-mailom oznámiť potrebu údržby, 
opravy verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, orezávanie a opilovanie zelene alebo aj iných 
služieb spolu s termínom požadovanej realizácie.  
 
2. Po vykonaní požadovanej služby poskytovateľom je objednávateľ oprávnený skontrolovať 
zrealizovanú službu na základe dodacieho listu, resp. preberacieho protokolu. V prípade, ak nebude 
požadovaná služba riadne vykonaná, objednávateľ určí poskytovateľovi náhradný termín vykonania 
služby. Ak služba nebude riadne vykonaná ani v náhradnom termíne, objednávateľ je oprávnený 
poveriť vykonaním údržby alebo opravy tretiu osobu na náklady poskytovateľa.  
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V.  
Práva a povinnosti poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ je povinný vykonať požadovanú službu podľa potrieb objednávateľa a v termínoch 
ním stanovených.   
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak poskytovateľ nezabezpečí realizáciu objednanej služby 
v termínoch stanovených objednávateľom, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, a to až do riadneho vykonania 
predmetnej služby.  
 
3. Poskytovateľ je povinný vykonávať objednané služby s odbornou starostlivosťou a v súlade so 
záujmami objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne 
prepisy vzťahujúce sa na plnenie predmetu tejto zmluvy.  
 
4. Poskytovateľ vyhlasuje, že spĺňa odborné a kvalifikačné kritériá na výkon činností, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy, disponuje potrebným personálnym, strojovým, materiálno-technickým 
zabezpečením a má k dispozícii aj kontrolné, meracie a skúšobné zariadenia, ktoré udržiava v 
riadenom stave. Poskytovateľ má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a 
je držiteľom certifikátu kvality podľa tejto normy. 
 
6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak predmetné služby zabezpečí formou subdodávky, 
zaviaže ku všetkým povinnostiam plynúcim z tejto zmluvy aj svojho subdodávateľa.  
 
7. Poskytovateľ umožní objednávateľovi alebo ním splnomocnenej osobe kedykoľvek kontrolovať 
vykonávanie realizovaných služieb.  
 
8. Poskytovateľ poskytuje na kvalitu vykonaných prác a dodaného materiálu záruku v trvaní 24 
mesiacov, ktorá plynie odo dňa potvrdenia dodacieho listu, resp. preberacieho protokolu 
k zrealizovaným službám. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť vady vytknuté počas záručnej doby 
bezplatne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní od ich oznámenia objednávateľom. 
Ak bude odstraňovanie vád bezúspešné alebo poskytovateľ nenastúpi na opravu vady podľa 
predchádzajúcej vety alebo v procese odstraňovania vady bez vážneho dôvodu kontinuálne 
nepokračuje, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení poskytovateľa poveriť 
odstránením vád tretiu osobu na náklady poskytovateľa. 
 

VI.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 
06.02.2017  
 
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dva roky odo dňa jej účinnosti, t.j. do 5.2.2019. 
 
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 služby podľa čl. IV. bod 1 v spojení s čl. V bod 1 tejto zmluvy o viac ako 10 dní alebo 
poskytovateľ poruší svoju povinnosť vykonať požadovanú službu v náhradnom termíne podľa čl. IV 
bod 2 tejto zmluvy. Prejav vôle objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy musí byť urobený v písomnej 
forme a doručený poskytovateľovi do vlastných rúk na jeho adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy. Na 
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doručovanie písomností podľa tejto zmluvy sa vzťahujú primerane ustanovenia Občianskeho 
súdneho poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v platnom znení).  
 
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa § 47a ods. 1 Zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
5. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 
 
6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej 
republiky.  
 
7. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 
vyhotovení. 
 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu 
porozumeli, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú. 
 
 
 
 
V Strekove  dňa 03.02.2017   V Nových Zámkoch  dňa 03.02.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................   ...................................................... 
Objednávateľ       Poskytovateľ 
Obec Strekov      TOMLUX, s.r.o. 


