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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení 

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi: 

 

Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava-Petržalka 

So sídlom: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Zastúpený: Vladimír Bajan, starosta 

IČO: 00 603 201 

DIČ: 2020 936 643 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   SK41 5600 0000 0018 0059 9001 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:   OSVETLENIE, s.r.o.           

So sídlom:          Hraničná 18, 821 05 Bratislava  

Zastúpený:    Štefan Németh, konateľ 

IČO:          31328296 

IČ DPH:    SK2020293847   

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

Číslo účtu:        SK42 0200 0000 0014 1954 5012  

Zapísaný v:   OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54329B 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

(zmluvné strany spolu ďalej ako „zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 

 

Objednávateľ vyhlasuje, že na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. 

 

 

Článok I 

Predmet plnenia 

1.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zabezpečenie repasácie, kompletnej montáže, servisu a 

priebežnej údržby, demontáže a následného uskladnenia prvkov vianočného osvetlenia 

a revíziu nosných lán prevesov na sezónu 2018-2019 používaných na území  mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v rozsahu podľa priloženého zoznamu prvkov  vianočného osvetlenia 

(príloha č. 1), situácie (príloha č. 3) a priloženého zoznamu prvkov pre revíziu nosných lán 

prevesov (príloha č. 2), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

1.2. Poskytovateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, 

s technickými podkladmi  poskytnutými do výberového konania a s ďalšími podkladmi podľa 

tejto zmluvy.  

1.3. Poskytovateľovi sú známe technické, kvalitatívne a ďalšie podmienky potrebné k dodaniu 

požadovaných služieb. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k zabezpečeniu realizácie požadovaných služieb potrebné. Poskytovateľ 

potvrdzuje, že pozná všetky normy STN týkajúce sa poskytovanej služby a bude ich 

dodržiavať. 
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1.4. Poskytovateľ sa zaväzuje vykovať požadované služby za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve riadne a včas.  

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané služby zaplatiť dohodnutú cenu za 

predpokladu, že dielo bude vyhotovené bez vád. 

 

 

Článok II 

Doba realizácie poskytnutej služby 

2.1. Dielo špecifikované v Čl. I tejto zmluvy bude realizované v nasledujúcich termínoch: 

   repasácia prvkov vianočného osvetlenia do:  podľa upresnenia objednávateľa 

   montáž prvkov vianočného osvetlenia najneskôr do:    podľa upresnenia objednávateľa 

   servis a údržba počas prevádzky od montáže  +          

demontáž prvkov vianočného osvetlenia do:           25.01.2019 

   uskladnenie prvkov vianočného osvetlenia od demontáže do: 30.11.2019 

   revízia (žaťažkávacia skúška) nosných lán prevesov  do:    podľa upresnenia objednávateľa 

 

 

Článok III 

Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre 

objednávateľa  repasáciu a kompletnú montáž prvkov vianočného osvetlenia uvedených 

v prílohe č.1, servis a údržbu počas prevádzky (napr. náhradu vyhorených svetelných zdrojov) 

a demontáž prvkov vianočného osvetlenia použitých na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka. Po ukončení prevádzky zabezpečí  poskytovateľ riadne uskladnenie prvkov 

vianočného osvetlenia vo vyhovujúcich skladových priestoroch. Zároveň sa zaväzuje, že 

vykoná revíziu nosných lán prevesov uvedených v prílohe č.2. 

3.2. Dohodnutá cena za dielo podľa Čl. II tejto zmluvy je vo výške  47 830,00 € bez DPH t.j.  

57 396,00 €  s DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene nie je zahrnutá elektrická energia 

spotrebovaná počas doby svietenia prvkov vianočného osvetlenia.  

3.3. Cena za poskytnutie služieb je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

ako maximálna zmluvná cena. 

3.4. Poskytovateľ bude cenu za poskytnuté služby, dohodnuté v tejto zmluve, fakturovať 

objednávateľovi 5-timi  faktúrami nasledovne: 

3.4.1. Repasácia prvkov vianočného osvetlenia. Prvú faktúru vo výške 10 978,00 € bez DPH 

predloží poskytovateľ po vykonaní repasácie prvkov vianočného osvetlenia v decembri 

2018. 

3.4.2. Montáž prvkov vianočného osvetlenia. Druhú faktúru vo výške 16 827,00 € bez DPH 

predloží poskytovateľ po vykonaní montáže prvkov vianočného osvetlenia v decembri 

2018. 

3.4.3. Servis a údržba počas prevádzky a demontáž prvkov vianočného osvetlenia. Tretiu  

faktúru vo výške 12 713,00 € bez DPH predloží poskytovateľ v januári 2019.  

3.4.4. Uskladnenie prvkov vianočnej výzdoby. Po demontáži v čase od januára do decembra 

2019 budú prvky vianočnej výzdoby uskladnené vo vyhovujúcich skladových 

priestoroch poskytovateľa.  

Štvrtú faktúru vo výške 2500,00 € bez DPH za uskladnenie a stráženie predloží 

poskytovateľ v decembri 2019. 

3.4.5. Revízia  prvkov vianočného osvetlenia. Piatu faktúru vo výške 4812,00 € bez DPH 

predloží poskytovateľ po vykonaní revízie nosných lán prevesov v novembri 2018. 

3.5. Právo na vyhotovenie každej faktúry a zaplatenie ceny za poskytnuté služby vzniká 

poskytovateľovi riadnym dokončením ucelenej časti diela a jeho odovzdaním 

objednávateľovi. Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu bude faktúra vystavená 

poskytovateľom, doložená protokolom o odovzdaní a prevzatí ucelenej časti diela. 

Objednávateľ overí a potvrdí jeho súpis do 3 pracovných dní po jeho predložení.  
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3.6. Doba splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní od doručenia odsúhlasenej faktúry za 

poskytnutú vykonané čiastkové dielo. 

3.7. Zmena ceny poskytnutej služby  nad rámec tejto zmluvy môže byť upravená len vzájomnou 

dohodou objednávateľa a poskytovateľa. 

3.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade obmedzenia alebo rozšírenia poskytnutej služby 

oproti cenovej ponuke, bude zmluvná cena upravená dohodou zmluvných strán. 

 

 

Článok IV 

Podmienky vykonania služby 
4.1. Poskytovateľ vykoná predmet plnenia tejto zmluvy pre objednávateľa na vlastné náklady a na 

vlastné nebezpečenstvo v dohodnutom čase.  

4.2. Poskytovateľ zrealizuje predmet tejto zmluvy v zmysle ustanovení príslušných STN, bude 

rešpektovať ON a technické podmienky. Odborné poskytnutie služby budú zabezpečovať 

pracovníci s príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle § 22 a 23 vyhlášky 508/2009 Z. z. 

4.3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zákona č.124/2006 Z. z. pre oblasť BOZP. 

4.4. Náklady na úhradu spotrebovaných energií (okrem elektrickej energie spotrebovanej počas 

doby svietenia prvkov vianočného osvetlenia) hradí poskytovateľ a sú súčasťou zmluvnej 

ceny. 

4.5. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu predmetu tejto zmluvy. Ak 

objednávateľ zistí, že poskytovateľ vykonáva predmet tejto zmluvy v rozpore so svojimi 

povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby poskytovateľ odstránil 

vzniknuté vady a predmet tejto zmluvy vykonal riadnym spôsobom. V prípade, že 

poskytovateľ neurobí  nápravu v objednávateľom na to určenej lehote a postup poskytovateľa 

by viedol k porušeniu zmluvy,  je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle        

§ 345 Obchodného zákonníka. 

4.6. V prípade mimoriadne závažného porušenia povinností poskytovateľom podľa tejto zmluvy 

má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť s tým, že poskytovateľovi nahradí len výdavky 

preukázateľne a účelne vynaložené na zlepšenie kvality realizovanej poskytnutej služby.  

 

 

Článok V 

Zodpovednosť za vady poskytnutej služby 

5.1. Poskytnutá služba bude považovaná za riadne ukončenú  po vykonaní diela resp. jeho častí 

bez vád. 

5.2. Po ukončení diela resp. každej ucelenej časti diela vyzve poskytovateľ objednávateľa k jeho 

prevzatiu. Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná protokolom o jeho odovzdaní a prevzatí 

resp. každej jeho ucelenej časti.   

5.3. Poskytovateľ je zodpovedný za prípadné škody, ktoré vzniknú počas realizácie diela. 

5.4. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu vykonaných služieb v zmysle tejto zmluvy. 

5.5. V prípade zistenia poruchy prvkov počas doby svietenia je poskytovateľ povinný najneskôr 

do 24 hodín od zistenia, resp. príslušného oznámenia objednávateľa, zabezpečiť ich 

sprevádzkovanie (opravu/výmenu). Pri odovzdaní – inštalovaní – jednotlivých prvkov 

vianočnej výzdoby ako aj pri výmene vyhorených svetelných zdrojov má poverený 

zamestnanec objednávateľa právo kontroly.  

5.6. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby. 

5.7. Po ukončení prevádzky a demontáži zabezpečí poskytovateľ riadne uskladnenie prvkov 

vianočnej výzdoby vo vyhovujúcich suchých a riadne zabezpečených skladových priestoroch.  
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Článok VI 

Zmluvná pokuta 

6.1. Za omeškanie so zaplatením faktúry o viac ako 5 pracovných dní môže poskytovateľ 

požadovať zaplatiť od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý celý deň 

omeškania s úhradou. 

6.2. Ak poskytovateľ neodovzdá objednávateľovi predmet zmluvy uvedený v Čl. II zmluvy 

riadne, včas a bez vád, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý i 

začatý deň omeškania s jeho odovzdaním. Zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne 

vzniknutej škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

6.3. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je zhodná s lehotou splatnosti faktúry dohodnutej v Čl. III 

ods. 3.6. zmluvy. 

6.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak neodstráni vady a nedorobky vykonaného diela alebo jeho 

časti v dodatočnej lehote určenej objednávateľom pri odovzdaní, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každú jednotlivú vadu a za každý i začatý deň omeškania 

s ich odstránením. 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 
7.1. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené druhou zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie 

podmienok tejto zmluvy. 

7.2. Na právne vzťahy neupravené v tejto zmluve a vzniknuté z tejto zmluvy sa vzťahujú 

ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj platné právne predpisy majúce 

vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy. 

7.3. V prípade porušenia zmluvných záväzkov nedodržaním podstatných kvalitatívnych a 

dodacích podmienok v zmysle tejto zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.4. Zmeny tejto zmluvy je možné robiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to len 

písomným dodatkom očíslovaným a podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

7.5. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých 

štyri (4) vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia poskytovateľ. 

7.6. Objednávateľ, ako osoba povinná zo zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov, zverejní túto zmluvu na svojej webovej stránke. 

7.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

7.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpísaním riadne prečítali, že s 

obsahom tejto zmluvy sa dôkladne oboznámili a rozumejú mu, že právny úkon je urobený 

v predpísanej forme a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 12.10.2018;    V Bratislave, dňa 1.10.2018 

 

Objednávateľ:         Poskytovateľ: 

 

 

 

 

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

Vladimír Bajan, starosta     Štefan Németh, konateľ 

Mestská časť Bratislava-Petržalka                              
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ZOZNAM PRVKOV 

VIANOČNEJ VÝZDOBY 

 

 
A. Prevesy   

dĺžky  13,95 m z komunikácie:  

   Mamateyova   23 ks nad komunikáciou 

Jiráskova-Romanova       35 ks  nad komunikáciou 

Osuského-Furdekova  31 ks  nad komunikáciou  

Smolenická     5 ks nad komunikáciou 

dĺžky  30,0 m z komunikácie:  

Nám.hraničiarov               3 ks nad komunikáciou 

dĺžky  45,0 m z komunikácie:  

  Dolnozemská     5 ks nad komunikáciou 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkový počet  prevesov:                           102  ks  

 

B. Snehové  vločky žiarovkové  

Betliarska  6 ks 

Antolská  9 ks 

Jantárova cesta (Lúky)      27 ks 

Jiráskova   2 ks 

Romanova   2 ks 

Rusovská cesta      58 ks 

Jantárova cesta (Dvory)  7 ks  

Romanova KZP  5 ks    

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkový počet snehových vločiek:            116 ks 

     
C. Snehové  vločky svetelný vodič: 

Tupolevova          7 ks 

Pajštúnska        20 ks 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkový počet snehových vločiek:               27 ks 

 

D. Vianočná kométa  svetelný vodič: 

Lietavská         20 ks 

Šintavská  14 ks 

Farského    6 ks 

Lenardova    6 ks 

Bohrova    9 ks 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkový počet vianočných komét:               55 ks 

 

E. Vianočné stromčeky: 

Nobelovo nám.   1 ks 

Trhovisko pri Braníku   1 ks 

Nám.Hraničiarov       12 ks   

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkový počet vianočných stromčekov:          14 ks 

 

F. Dekor č. 154 svetelný vodič: 
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Bosákova  34 ks 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkový počet Dekor č. 154:         34 ks 

 

 

G. Svetelný dekór  PL 344W:  

Vlastenecké námestie  10 ks 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkový počet svetelný dekór:         10 ks 

 

 

 

I. Iluminácia stromu:  

 

Kutlíkova ul. pred budovou MÚ Petržalka 

      25 sád malé žiarovky  (25 sád x 20 W) 

      200 m x 2ž/m  ( 400ž. x 1,2 W) 

 

Námestie Republiky  

      24 sád malé žiarovky  (124 sád x 20 W) 

      5 ks x 15 m x 2ž./m (150ž. x 1,2W) 

 

 



Zmluva č. 343/2018 

Strana 7 zo 9 

ZOZNAM PRVKOV 
Pre revíziu nosných lán prevesov  

 

A. Prevesy   

dĺžky  13,95 m z komunikácie:  

   Mamateyova   23 ks nad komunikáciou 

Jiráskova-Romanova       35 ks  nad komunikáciou 

Osuského-Furdekova  31 ks  nad komunikáciou  

Smolenická     5 ks nad komunikáciou 

dĺžky  30,0 m z komunikácie:  

Nám.hraničiarov               3 ks nad komunikáciou 

dĺžky  45,0 m z komunikácie:  

  Dolnozemská     5 ks nad komunikáciou 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkový počet  prevesov:                           102  ks  
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Legenda – prvky vianočného osvetlenia: 

 

● voľné stĺpy VO 

● stĺpy VO s prvkami vianočného osvetlenia A-I 

 

A – prevesy 

B – snehové vločky žiarovkové  

C – snehové vločky svetelný vodič 

D – vianočná kométa svetelný vodič 

E – vianočné stromčeky 

F – dekor č. 154 svetelný vodič 

G – dekor svetelný PL 344W 

I – iluminácia stromu 
 

 


