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 Č.j 343/2005 /OKČ 

ZMLUVA NA USKUTOČNENIE PRÁCE 
 

Zmluva na zabezpečenie inštalácie ,rekonštrukcie, modernizácie,              

prevádzky     a údržby verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie 

a parkovacích automatov 

 
 

Článok I.  

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:  Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra 

   zastúpené Ferdinandom Vítekom 

   primátorom mesta Nitry 

   Osoby oprávnené rokovať: 

- vo veciach právnych: JUDr. Ivana Buranská 

- vo veciach technických: Ing. Pavol Jakubčin 

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s., pobočka Nitra 

Číslo účtu: 800283002/5600 

IČO: 308 307 

IČ. DPH : SK 202 110 28 53 

  

2. Dodávateľ:   ELcomp, spoločnosť s ručením obmedzeným 

   Pražská 2, Nitra 

   osoba oprávnená rokovať: Jiří Magyar 

         Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, pobočka Nitra 

   Číslo účtu: 0231609366/900 

   IČO: 36544 141 

IČ. DPH : SK 202 014 92 63 

Zap.: oddiel : Sro OR č.vl. 12851/N, okr. súde Nitra 

 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 
Elektroinštalačné práce, budovanie a  výstavba verejného osvetlenia,  elektroinštalačné práce 

na rozvádzačoch elektrickej energie a ich rekonštrukcia. Komplexná prevádzka,  

rekonštrukcia, modernizácia a údržba verejného osvetlenia, prevádzka,  modernizácia 

a údržba cestnej svetelnej signalizácie, parkovacích automatov a zabezpečenie malých 

a neperiodických činností nadväzujúcich na zariadenia verejného osvetlenia na území mesta 

Nitry. 

 

 

1. Podrobné vymedzenie predmetu zmluvy 

A ) Hlavné činnosti 

 elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení (ďalej len VO) 

 elektroinštalačné práce na zariadeniach cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len CSS) 

 elektroinštalačné práce na rozvádzačoch elektrickej energie 
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 práce potrebné k zabezpečeniu bezchybnej a úplnej činnosti parkovacích automatov         

( ďalej len PA) 

 práce na rozšírení jestvujúcej siete zariadení na území mesta Nitry, ktoré prejdú do 

správy mesta v oblasti VO, CSS, PA a ktorých objednávateľom je Mesto Nitra 

 zabezpečenie komplexnej prevádzky, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv 

verejného osvetlenia  

 zabezpečenie komplexnej prevádzky, modernizácie, údržby a opráv cestnej svetelnej 

signalizácie  

 zabezpečenie prevádzky, modernizácie, údržby a opráv parkovacích automatov (ďalej 

len PA) 

 

 

B) Malé a neperiodické činnosti nadväzujúce na rozvody a objekty VO 

 zabezpečenie montáže, demontáže, údržby a prevádzky príležitostného osvetlenia 

(napr. vianočná výzdoba) 

 zabezpečenie prevádzky, údržby a modernizácie osvetlenia dominánt 

 zabezpečenie údržby a funkčnosti dopravných zábran (pilomatov) na centrálnej pešej 

zóne 

 zabezpečenie údržby a opravy elektroinštalácie fontán na území mesta Nitry 

 zabezpečenie revízií a technických prehliadok na zverených zariadeniach v zmysle 

platnej legislatívy 

 zabezpečenie vyvesovania a zvesovania vlajok a transparentov pre potreby mesta 

 zabezpečenie skladovania nového a použitého materiálu a likvidácie odpadu v zmysle 

platnej legislatívy 

 posudzovanie projektov v oblasti VO, CSS a PA ktoré budú po realizácii zaradené do 

správy mesta Nitra 

 súčinnosť pri akciách organizovaných mestom a nadväzujúcich na zariadenia VO  

 

 

2. Etapy plnenia predmetu zmluvy 

I. etapa zahŕňa: 

a. vstupnú investíciu do verejného osvetlenia na dosiahnutie svietivosti 98% všetkých 

svetelných bodov podľa technických požiadaviek v zmysle článku II. bod 3.1., písm. 

a) tejto zmluvy 

b. komplexnú prevádzku VO, CSS a PA 

c. vypracovanie svetelno technického projektu modernizácie a rekonštrukcie podľa 

článku II. bod 3.1., písm. b) tejto zmluvy 

d. zabezpečenie malých a neperiodických činností nadväzujúcich na rozvody a objekty 

VO 

 

II: etapa zahŕňa: 

vykonanie komplexnej modernizácie a rekonštrukcie VO podľa technických požiadaviek 

v zmysle článku II. bod 3.1., písm. c) tejto zmluvy 
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3. Technické požiadavky stanovujú nasledovné povinnosti dodávateľa                

a objednávateľa: 

 

3.1. Povinnosti dodávateľa 

a. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť svietivosť 98% všetkých svetelných bodov na 

území mesta Nitry a technický stav zodpovedajúci príslušným STN do 12 mesiacov 

odo dňa účinnosti tejto zmluvy a túto svietivosť udržovať počas celej doby trvania 

tejto zmluvy a to vykonaním výmeny príslušných svietidiel za nízkoenergetické 

svietidlá s krytím IP 65, vrátane výmeny príslušných stožiarových 

elektromechanických rozvodov a inými potrebnými elektroinštalačnými prácami. 

Vyhodnotenie svietivosti a technického stavu sa vykonáva 1 x za dva mesiace na 

území mesta Nitra za účasti poverených zástupcov oboch zmluvných strán. O priebehu 

a výsledku vyhodnotenia sa bezodkladne vyhotoví zápisnica.  

b. Dodávateľ sa zaväzuje vypracovať z vlastných finančných zdrojov do 30 mesiacov 

odo dňa účinnosti tejto zmluvy (t.j. do 18 mesiacov po výmene svietidiel za 

nízkoenergetické) svetelno – technický projekt modernizácie a rekonštrukcie 

verejného osvetlenia na území mesta Nitra (ďalej len „Projekt“). Tento projekt musí 

byť vypracovaný na základe požiadaviek objednávateľa a už počas prípravy 

a vypracovávania prerokovávaný s  objednávateľom. 

c. Dodávateľ sa zaväzuje z vlastných finančných zdrojov vykonať kompletnú 

modernizáciu, investíciu a rekonštrukciu VO na území mesta Nitry vychádzajúc 

z vyššie uvedeného spracovaného svetelno – technického projektu. Všetky 

konkrétnosti a podrobnosti predmetu modernizácie a rekonštrukcie budú určené 

záväzným rozhodnutím Mesta Nitra o rozsahu, harmonograme a termínoch vykonania 

modernizácie a rekonštrukcie VO. Toto záväzné rozhodnutie bude mať formu 

uznesenia MZ v Nitre a Mesto Nitra ho musí vydať do 4 mesiacov odo dňa, kedy mu 

bude doručený vyššie uvedený svetelno – technický projekt modernizácie 

a rekonštrukcie VO na území mesta Nitry, vypracovaný dodávateľom. Modernizáciu 

a rekonštrukciu sa dodávateľ zaväzuje vykonať do 24 mesiacov odo dňa, kedy mu 

bude doručené predmetné záväzné rozhodnutie Mesta Nitra uvedené v tomto článku 

zmluvy, najneskôr však do 48 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. 

d. Podrobnosti refinancovania nákladov dodávateľa na zabezpečenie komplexnej 

modernizácie a rekonštrukcie VO budú súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorý sa 

zmluvné strany dohodli uzatvoriť v lehote do 15 dní odo dňa doručenia záväzného 

rozhodnutia Mesta Nitry v zmysle písm. c tohto článku dodávateľovi. 

 

3.2 Dodávateľ je ďalej povinný: 

1) Vypracovať na svoje náklady aktuálny passport hlavných činností do 9 mesiacov odo 

dňa uzatvorenia tejto zmluvy. Splniť a dodržať platné normy, ktoré stanovujú 

požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

2) Dodržiavať právne normy o ochrane životného prostredia a limity pre dopady na 

životné prostredie. 

3) Vypracovať ďalšie technické podmienky (dokumenty) a pod. 

4) Zabezpečiť stálu poruchovú službu a sledovanie vzniknutých porúch a nastúpenie na 

ich odstránenie podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Termíny stanovené v záväznom 

postupe sú podkladom pre vyhodnotenie spôsobu odstránenia poruchy v súvislosti 

s ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy, najmä s ustanoveniami o zmluvnej pokute, 

výpovedi resp. odstúpení od zmluvy. 

5) Vypracovať koncepciu rekonštrukcie, modernizácie a údržby VO, CSS a PA, ktorá 

musí vychádzať z jednotného koncepčného plánu vývoja VO a CSS v meste a jeho 
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zosúladenia s dopravnou náročnosťou jednotlivých kategórií komunikácií, pričom 

musí zohľadňovať reálny skutkový stav VO a CSS v meste Nitra, za podmienky, že 

objednávateľ tento plán dodávateľovi predloží. 

6) Pri riešení vychádzať zo schválenej urbanistickej a dopravnej koncepcie mesta za 

podmienky, že s ňou bol oboznámený (pre návrh sú záväzné príslušné platné STN, 

vyhláška Úradu bezpečnosti práce SR č.74/1996 Z.z., zákon č. 315/1996 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra č. 90/1997 Z.z. v znení 

neskorších predpisov) 

7) Realizáciou predmetu zmluvy dosiahnuť: 

 zníženie energetickej náročnosti bez zníženia bezpečnosti cestnej premávky 

a bezpečnosti občanov, 

 zlepšenie svtelno – technických parametrov, 

 zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti VO, CSS a PA 

 zníženie nákladov na údržbu, 

 zlepšenie estetického vzhľadu mesta. 

 

 

3.3 Požiadavky na minimálne služby poskytované dodávateľom v rámci prác: 
 

Vytvorenie a obhospodarovanie databázy a kartografie  

Dodávateľ bude povinný vytvoriť a udržiavať v aktuálnom stave presnú kartografiu situácie 

vo VO, CSS a PA na území mesta Nitry. Okrem toho, za pomoci  vhodných informačných 

prostriedkov, musí vytvoriť databázu s majetkovým súpisom zariadení VO ( lampy, svietidlá, 

rozvádzače), CSS a PA na území mesta Nitry. 

 

Pre elektrické rozvádzacie skrine: 

 referenčné číslo, presnú adresu rozvodnej skrine, dátum uvedenia do 

prevádzky, počet lámp pripojených na rozvádzač, podrobný popis prvkov 

obsiahnutých v rozvádzači, register porúch ktoré nastali, vykonané opravy. 

 

Pre svetelné ohniská a stĺpy: 

 referenčné číslo, presnú adresu svetelného ohniska alebo stĺpa dátum uvedenia 

do prevádzky, počet a typ lámp pripojených na toto ohnisko, dátum poslednej 

výmeny, prostriedky potrebné na odstránenie poruchy na každom ohnisku,  

register porúch ktoré nastali a  vykonaných opráv na tomto ohnisku alebo stĺpe, 

dátum poruchy a zásahu na odstránenie poruchy. 

 

Pre cestnú svetelnú signalizáciu: 

 referenčné číslo, presnú adresu svetelnej signalizácie, dátum uvedenia do 

prevádzky, podrobný rozpis prvkov, register porúch, dátum poruchy a zásahu 

na odstránenie poruchy. 

 

Pre parkovacie automaty: 

 referenčné číslo, presnú adresu PA, dátum uvedenia do prevádzky, register 

porúch, dátum poruchy a zásahu na odstránenie poruchy. 
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Vyššie uvedená databáza musí obsahovať: 

 sledovanie svetelného parku, CSS a PA, poruchy svetelných ohnísk, rôzne iné 

poruchy. Každý stožiar, rozvádzač a semafor musí byť označený referenčným 

číslom, ktoré musí byť viditeľné a zhodné s číslom v aktuálnej databáze, 

 ovládanie preventívnej údržby, plánovanie preventívnej údržby (systematická 

výmena zdrojov, mechanická a elektronická údržby), postupové ukazovatele  

 optimalizáciu operatívnej údržby, precízne znalosti o stave majetku, register 

porúch ktorý bude k dispozícii pri vykonaní zásahu, optimalizácia prostriedkov 

na odstraňovanie porúch + multikriteriálne štatistiky jednotlivých 

geografických sektorov umožňujúce podrobné analýzy.  

 

 

3.4 Dodávateľ musí ďalej zabezpečiť: 

a. predkladanie kópií všetkých odborných prehliadok a skúšok v súlade s technickými 

normami  a ďalšími všeobecne platnými právnymi normami objednávateľovi, 

b. zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti 

s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy do 60 dní odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán minimálne na poistnú sumu 

5.000.000 ,-Sk, 

c. vytvorenie organizácie práce, ktorá umožní zástupcom mesta, alebo ktorémukoľvek 

občanovi nepretržité spojenie so zodpovedným zamestnancom dodávateľa za účelom 

ohlásenia problému, ktorý vznikol na zariadení VO, resp. CSS alebo PA, 

d. riadnu prevádzku a údržbu CSS, ktorou sa rozumie zabezpečenie bezchybného chodu 

a technického stavu zariadení CSS v takom rozsahu, aby zariadenia CSS plnili všetky 

funkcie so zaistením bezpečného riadenia dopravy na všetkých úsekoch cestných 

komunikácií, pre ktoré sú určené, 

e. riadnu prevádzku a údržbu PA, ktorou sa rozumie zabezpečenie bezchybného chodu 

a technického stavu zariadení PA v takom rozsahu, aby zariadenia PA plnili všetky 

funkcie na ktoré sú určené. 

 

 

3.5 Povinnosti objednávateľa: 

a. objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pri plnení predmetu zmluvy dodávateľovi 

potrebnú súčinnosť, 

b. objednávateľ sa zaväzuje, že poistí predmet tejto zmluvy pre prípad vandalizmu, 

ukradnutia veci, poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti a havárie. 

Takto vzniknuté škody na zariadení budú uhrádzané dodávateľovi objednávateľom na 

základe protokolov vypracovaných príslušnou poisťovňou pri vzniku poistnej udalosti. 

 

 

3.6 Prechod vlastníckeho práva: 

Zmluvné strany sa dohodli, že majetok zrekonštruovaný, zinvestovaný a zmodernizovaný 

(technicky zhodnotený) podľa tejto zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa jeho 

zabudovaním a protokolárnym odovzdaním a prevzatím. Dodávateľ je povinný protokolárne 

odovzdať tento majetok objednávateľovi bezodkladne po jeho zabudovaní. Protokol musí byť 

podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
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3.7 Ostatné záväzky dodávateľa: 

Dodávateľ preberá na seba ostatné záväzky objednávateľa súvisiace s predmetom 

zmluvy ( napr. preregistrovanie odberných miest elektrickej energie, spolupráca s firmou 

zabezpečujúcou umiestňovanie informačných systémov na stĺpy VO a s dodávateľom prác na 

údržbu fontán), ktoré budú riešené samostatným zmluvným vzťahom a nemajú vplyv na cenu 

objednaných prác. 

 

 

 

Čl. III. 

Doba trvania zmluvy 

 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 180 mesiacov (15 rokov) odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti. 

 

 

 

Čl. IV. 

Spôsob plnenia zmluvy 
 

1) Dodržiavať normy platné na území mesta a Slovenska a VZN mesta Nitry. 

2) Prácu vykonávať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou a dodržiavať pokyny 

objednávateľa. 

3) Dodávateľ je povinný viesť si evidenciu zvlášť nebezpečného odpadu a spôsob jeho 

likvidácie. 

4) Dodávateľ je povinný viesť podrobný denník vykonaných prác a iných záznamov 

súvisiacich s objednanou službou. 

 

 

 

 

Článok V. 

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 
 Cena za predmet je stanovená dohodou zmluvných strán, pri počte 7 493 svietidiel, 15 

ks svetelných križovatiek a 6 ks priechodov, 14 ks parkovacích automatov, v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou  dodávateľa. 

1) Cena predmetu plnenia bude každoročne aktualizovaná  na príslušný kalendárny rok, 

pričom bude vychádzať z dohodnutej ceny a reálneho počtu svetelných bodov, cestnej 

svetelnej signalizácie a parkovacích automatov evidovaných ku koncu 

predchádzajúceho kalendárneho roka.       

2) Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa jej doručenia. 

3) Fakturovaná cena bude vypočítaná pri hlavných činnostiach ako pomerná časť (1/5) 

z dohodnutej ročnej ceny pre fakturačné obdobie ( 2 mesiace), za podmienky 

dodržania zmluvne dohodnutých podmienok a písomného potvrdenia objednávateľom.                                                        

Pre malé a neperiodické činnosti je daná paušálom pomerne upraveným podľa zmeny 

rozsahu činnosti. Fakturovaná suma bude rozpísaná na jednotlivé položky podľa bodu 

5) tohto článku. 
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4) Spôsob tvorby a zloženie ceny počas prvého roku trvania zmluvy  
a. cena za zabezpečenie komplexnej prevádzky,  údržby a opráv jedného svietidla verejného 

osvetlenia na rok        

                 707,- Sk (za 1ks/rok)    

           

          počet  svietidiel  7 493 ks    cena spolu .5.300.000,- Sk/rok 

 

 

   

                                                                              
b. priemerná cena za výmenu jedného svietidla za nízkoenergetické s krytím IP 65 

    

           2.184,60,- Sk za 1ks  

    

            počet  svietidiel  5 493 ks   cena spolu 12.000.000,- Sk 

 

 pomerná časť pripadajúca na 1 rok (t.j. 1/15)            cena        800.000,-Sk/rok             

             

 

 

c. cena za zabezpečenie komplexnej prevádzky, údržby a opráv cestnej svetelnej signalizácie 

jednej križovatky na rok 

           354,- Sk (za 1ks žiarovky/rok) 

     

    počet križovatiek CSS  15 ks, priechodov 6ks   cena spolu 750.480,- Sk/rok 

     ( spolu 2 120 žiaroviek)     

                       

 

 

d. cena za zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv parkovacích automatov na rok 

 

        27.100,- Sk (za 1ks/rok) 

     

             počet  PA  14 ks      cena spolu   379.400,- Sk/rok 

                       

 

 

e. cena za zabezpečenie Malých a neperiodických činností nadväzujúcich na rozvody a objekty 

VO, na rok 

 

                   cena spolu 100.000,- Sk/rok     

 

 

Súčet všetkých cien za rok (vrátane DPH) + cena za el. energiu s DPH = celková cena  

(stav v roku 2004)                        spolu / rok 

7.329.880,- Sk  +  1.392.677,20 ,- Sk (19% DPH)  =  8.722.557,20 ,- Sk/rok 

Elektrická energia (stav rok 2004)                         = 13.500.000,-Sk/rok 

 

Celková predpokladaná cena za predmet obstarávania za celé obdobie trvania zmluvy 

Cc =    Cr   x 15  ; na obdobie 15-tich rokov 

 

Cc = 8.722.557,20 ,- Sk x  15 (rokov)  =  130.838.358,- Sk/ 15 rokov 

Elektrická energia (stav rok 2004) 13.500.000,- Sk x 15 (rokov) = 202.500.000,- Sk/15 

rokov 
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5) Tvorba fakturovanej ceny: 

Cx = VOx + ÚEx + CSSx  + PAx  + Px +  Ekx 

 

Cx – suma za celkové plnenie predmetnej zmluvy za obdobie „x“. (x – príslušné 

fakturačné obdobie – 2 mesiace) 

VOx – suma za prevádzkované verejné osvetlenie, stanovená ako násobok ceny za 

zabezpečenie komplexnej prevádzky, údržby a opráv jedného svietidla VO 

a celkového počtu svietidiel,  za  podmienky objednávateľom potvrdenom dodržaní 

zmluvných podmienok súvisiacich s prevádzkou, údržbou a opravou VO (x – 

príslušné fakturačné obdobie – 2 mesiace) 

ÚEx – suma pripadajúca na  „x“– té obdobie trvania zmluvy a bude vychádzať z  

nákladov vynaložených  na výmenu svietidiel v zmysle čl. II., ods. 3, bod 3.1. písm. a. 

Náklady vynaložené na výmenu svietidiel budú rozložené na obdobie 180 mesiacov.  

(x – príslušné fakturačné obdobie – 2 mesiace) 

CSSx - suma za prevádzkovanú cestnú svetelnú signalizáciu, vychádzajúca 

z dohodnutej ceny za zabezpečenia komplexnej prevádzky, údržby a opráv jednej 

križovatky CSS (resp. žiarovky) násobenej počtom všetkých križovatiek cestnej 

svetelnej signalizácie,  za  podmienky objednávateľom potvrdenom dodržaní 

zmluvných podmienok súvisiacich s prevádzkou, údržbou a opravou CSS (x – 

príslušné fakturačné obdobie – 2 mesiace)        

PAx - suma za prevádzkovanie parkovacích automatov, vychádzajúca z dohodnutej 

ceny za zabezpečenia komplexnej prevádzky, údržby a opráv PA,  za  podmienky 

objednávateľom potvrdenom dodržaní zmluvných podmienok (x – príslušné 

fakturačné obdobie – 2 mesiace) 

Px – dohodnutá paušálna ročná suma za údržbu, komplexnú prevádzku, opravy, 

montáž, demontáž a činnosti v súlade s podrobným vymedzením predmetu zmluvy 

v zmysle čl. II., ods. 1, písm. B (x – príslušné fakturačné obdobie – 2 mesiace) 

Ekx -  náklady spojené so spotrebou elektrickej energie potrebnej na zabezpečenie 

plnenia predmetu zmluvy, dané dohodou  vychádzajúce z nákladov v roku 2004        

(x – príslušné fakturačné obdobie – 2 mesiace) 

6) Úhrada nákladov za elektrickú energiu bude zahrnutá v položke sumy na zabezpečenie 

plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. II, ods. 1, písm. A a bude vychádzať z reálu 

roku 2004. Pri zmene ceny za elektrickú energiu o viac ako 5 % sa bude meniť výška 

úhrady za elektrickú energiu  dodatkom k  zmluve.  

7) Tvorba ceny pre každý nasledujúci rok 

Cx = Sx + Px  + Ek 

Cx – ročná suma za celkové plnenie predmetnej zmluvy 

Sx – ročná suma vypočítaná ako násobok dohodnutej ceny na 1 rok za zabezpečenia 

komplexnej prevádzky, modernizácie, údržby a opráv jednotiek hlavného predmetu 

zmluvy a počtu jednotiek evidovaných ku koncu minulého roka ( v súlade 

s podrobným vymedzením predmetu zmluvy v zmysle čl. II, ods. 1, písm. A.) Počas 

celej doby trvania zmluvy bude cena hlavných činností  ročne navýšená o pomernú 

časť nákladov ( t.j. 1/15 ), súvisiacich s výmenou svietidiel za nízkoenergetické. 

Px - paušálna ročná suma za údržbu, komplexnú prevádzku, opravy, montáž 

a demontáž činností v súlade s podrobným vymedzením predmetu zmluvy v zmysle čl. 

II, ods. 1, písm. B.), zohľadňujúcej stav ku koncu minulého roka 

Ek -  náklady spojené so spotrebou elektrickej energie potrebnej na zabezpečenie 

plnenia predmetu zmluvy, dané dohodou a vychádzajúce z nákladov  v roku 2004. 



 9 

x - označuje rok pre ktorý je cena kalkulovaná (príklad C1 = S1 + P1 – platí pre prvý 

rok trvania zmluvy) 

8) Platobné podmienky 

Každoročne zmluvne dohodnutá suma bude proporčne rozložená na dvojmesačné 

platby (t.j.2/12) a fakturovaná v súlade so zmluvou. Výnimku tvorí prvý rok trvania 

zmluvy, kedy bude platba prispôsobená skrátenému obdobiu (t.j. 10 mesiacov) 

a dohodnutá suma bude alikvotná časť celkovej ceny (10/12). 

Cena sa bude každoročne upravovať v položkách Sx a Px v pomere k reálne 

existujúcemu počtu jednotiek hlavných činností a zmenám v rozsahu malých 

a nepravidelných činností na území mesta Nitry k 31.12. uplynulého kalendárneho 

roka. 

Ak príde k zmenne ceny energie o viac ako 5%, bude sa položka Ek upravovať 

v zmysle ods.6 tohto článku. 

Cena sa bude účtovať v súlade s platnou sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy 

SR. Dojednaná cena sa bude v súvislosti s prípadnou zmenou výšky DPH 

vyplývajúcou zo zmeny zákona meniť. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť dojednaný rozsah prác vychádzajúc zo 

známych zmien zaevidovaných v uplynulom roku. 

Zmeny v rozsahu dojednaných prác vzhľadom na zmenu počtu prevádzkovaných 

zariadení búdu potvrdené oboma zmluvnými stranami dodatkom pre príslušný 

kalendárny rok k zmluve. 

Zmluvné strany sa dohodli na dvojmesačnej fakturácii, najneskôr do piateho 

pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po fakturovanom období. Súčasťou faktúry 

musí byť objednávateľom potvrdené dodržiavanie zmluvne stanovených podmienok.        

V prvom roku môže byť fakturácia prác predložená až po uskutočnení výmeny 

alikvotnej časti svietidiel v súlade s technickými požiadavkami v zmysle článku II. 

bod 3.1., písm. a) tejto zmluvy, t.j. výmeny 2/12 svietidiel za nízkoenergetické 

s krytím IP 65 vrátane výmeny príslušných stožiarových elektromechanických 

rozvodov. V opačnom prípade až vtedy, keď bude táto podmienka splnená. Faktúra za 

posledné dva mesiace v roku môže byť vystavená najskôr v prvý deň posledného 

mesiaca v roku, ak bude v tom čase uskutočnená výmena alikvotného počtu svietidiel 

za nízkoenergetické svietidlá s krytím IP 65 vrátane výmeny príslušných stožiarových 

elektromechanických rozvodov. V opačnom prípade až vtedy, keď bude táto 

podmienka splnená. 

 

 

 

Čl. VI 

Záručná doba a vady diela 

 
1) Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby 

vlastnosti dohodnuté v zmluve. 

2) Záručná doba trvá po celú dobu platnosti zmluvy a 24 mesiacov po jej ukončení 

z akéhokoľvek dôvodu. 

3) V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ 

písomne upozorní dodávateľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas 

záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a  dodávateľ povinnosť bezplatne 

odstrániť zistené a reklamované vady. 

4) V prípade, že táto zmluva bude ukončená z akéhokoľvek dôvodu, záručná doba 24 

mesiacov zostáva v platnosti. 
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čl. VII. 

Zmluvné pokuty a náhrady škody 

 
1) V prípade, že dodávateľ nezabezpečí na území mesta Nitry vykonaním výmeny 

všetkých svietidiel za nízkoenergetické svietidlá s krytím IP 65 vrátane výmeny 

príslušných eletromechanických rozvodov dojednanú svietivosť 98 % a technický stav 

podľa príslušných platných STN do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy a túto 

svietivosť 98 % a požadovaný technický stav nebude udržiavať počas celého ďalšieho 

trvania tejto zmluvy, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 200.000,- 

Sk a to aj opakovane. To neplatí ak sa v priebehu trvania zmluvy ukáže, že na 

zariadeniach VO sa vyskytli skryté prekážky, ktoré znemožňujú zabezpečiť 

požadovanú svietivosť. Vyhodnotenie svietivosti a technického stavu sa vykonáva  1 x 

za dva mesiace ne území mesta Nitra za účasti poverených osôb oboch zmluvných 

strán. O priebehu a výsledku vyhodnotenia sa bezodkladne vyhotoví zápisnica. 

2) V prípade ak dodávateľ bude bez závažných dôvodov meškať s nástupom na 

odstránenie každej vzniknutej havárie podľa tejto zmluvy – príloha č.2, objednávateľ 

má právo na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Sk. 

3) Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Sk za každý nasledujúci 

deň oneskorenia odstránenia bežných opráv podľa tejto zmluvy – príloha č.2. 

Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000.000,- Sk ak dodávateľ 

nezabezpečí zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám 

v súvislosti s plnením  spôsobom a v termíne, ako je to dojednané v tejto zmluve. 

4) Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000.000,- Sk, ak dodávateľ 

neuskutoční rekonštrukciu VO riadne a včas tak, ako je to dojednané v čl. II. bod 3.1 

písm. c) tejto zmluvy. 

5) Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody a  objednávateľ 

má teda aj nárok na náhradu škody, ktorá vznikla z dôvodov, pre ktoré zmluvné strany 

dojednali zmluvnú pokutu. 

6) Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu,  je povinná 

nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, s výnimkou prípadu ak preukáže, že 

porušenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

 

 

 

 

čl. VIII. 

Skončenie zmluvného vzťahu 
 

1) Tento zmluvný vzťah končí uplynutím doby na ktorú bol dohodnutý.  

2) Pred uplynutím doby môže zmluvný vzťah skončiť: 

A) dohodou zmluvných strán 

B) odstúpením od zmluvy - objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade 

podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany dodávateľa. Zmluvné strany 

považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak dodávateľ: 

a. bude opakovane preukázateľne vykonávať práce vadne, t.j. v rozpore 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a s právnymi predpismi 

a technickými normami. Musí ísť o vady, na ktoré bol dodávateľ 
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objednávateľom písomne upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu 

neodstránil v  lehote poskytnutej k tomuto účelu, 

b. v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastaví práce súvisiace s predmetom 

jej plnenia na dobu dlhšiu ako 14 dní, alebo inak prejavuje svoj úmysel 

nepokračovať v plnení tejto zmluvy, to neplatí ak boli práce zastavené 

z dôvodu omeškania objednávateľa s úhradou ceny predmetu zmluvy, 

c. bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie všetky, alebo niektoré 

práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

d. opakovane nezabezpečí bežné opravy údržby podľa tejto zmluvy v termínoch 

dojednaných v tejto zmluve,  

e. nezabezpečí na území mesta Nitra vykonaním výmeny všetkých svietidiel za 

nízkoenergetické svietidlá s krytím IP 65 vrátane výmeny príslušných 

eletromechanických rozvodov dojednanú svietivosť 98 % a technický stav 

podľa príslušných platných STN do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy a túto svietivosť 98 % a požadovaný technický stav nebude udržiavať 

počas celého trvania tejto zmluvy. To neplatí ak sa v priebehu trvania zmluvy 

ukáže, že na zariadeniach VO sa vyskytli skryté prekážky, ktoré znemožňujú 

zabezpečiť požadovanú svietivosť, 

f. nezabezpečí zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím 

osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy do 60 

dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán minimálne na poistnú sumu 5.000.000,- Sk, 

g. neuskutoční rekonštrukciu VO riadne a včas tak, ako je dojednané v   čl. II. 

bod 3.1 písm. c) tejto zmluvy. 

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody, vzniknutú 

porušením zmluvy, riešenia sporu medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, 

ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj 

po ukončení zmluvy. 

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia objednávateľa 

o odstúpení dodávateľovi. 

C) výpoveďou zmluvy: 

a. objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu v prípade, ak dodávateľ 

nedodrží termíny v nej uvedené, resp. plnenie predmetu nevykoná 

v požadovanej kvalite, 

b. dodávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu ak objednávateľ bude meškať 

s úhradou niektorej faktúry viac ako 40 dní. 

Výpoveď musí byť daná písomne a doručená druhej strane. Výpovedná lehota je 

12 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po doručení 

výpovede. 

3) Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou výpoveďou 

podľa ods. 2 bod C) tohto článku  pred uplynutím doby na ktorú bola zmluva 

dojednaná, objednávateľ je povinný uhradiť dodávateľovi nesplatenú sumu investície 

preukázateľne vloženej do predmetu tejto zmluvy podľa čl. II ods. 1 písm. c. ku dňu 

ukončenia zmluvného vzťahu a navyše vo výške 3% zo sumy vrátane nesplatenej 

investície. Túto sumu uhradí objednávateľ na základe vystavenej faktúry. 

4) Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou podľa 

ustanovenia ods. 2 bod B) tohto článku pred uplynutím doby na ktorú bola zmluva 

dojednaná, objednávateľ je povinný uhradiť dodávateľovi nesplatenú sumu investície 

preukázateľne vloženej do predmetu tejto zmluvy podľa čl. II ods. 1 písm. c. ku dňu 
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ukončenia zmluvného vzťahu. Túto sumu uhradí objednávateľ na základe vystavenej 

faktúry. 

 

 

čl. IX. 

Osobitné dojednania 

 

1) Za haváriu podľa tejto zmluvy sa považuje najmä: 

 škoda spôsobená živelnými udalosťami 

 škoda spôsobená dopravnou nehodou a pod. 

2) Všetky svietidlá a zariadenia demontované v rámci výkonu vstupnej investície na 

dosiahnutie 98 % svietivosti VO, modernizácie a rekonštrukcie VO zostávajú 

v majetku objednávateľa, ktorý do termínu zahájenia prác určí miesto na ich 

uskladnenie. 

3) Montážne a demontážne práce vianočnej výzdoby a príležitostného osvetlenia mesta 

v zmysle predmetu zmluvy čl. II. písm. B budú realizované na základe objednávky 

objednávateľa. 

4) Zariadením VO sa pre potreby tejto zmluvy rozumie zariadenie za odberným miestom  

elektrickej energie pre VO, rozvádzač VO, a to vývodové svorky za meraním. 

Prívodný rozvod energie vrátane merača je vlastníctvom rozvodných závodov. 

5 ) Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č.1 – Rozsah predmetu plnenia 

Príloha č. 2 – Podmienky prevádzky a údržby VO a CSS 

Príloha č. 3 – Odber el. energie za rok 2004  

 

 

čl. X. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupravené, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými stranami.  

3. Zmluva je vyhovovaná v 5 rovnopisoch, z ktorých dodávateľ obdrží 2 rovnopisy 

a objednávateľ 3 rovnopisy. 

4. Zmluvné strany svojim podpisom súhlasia s obsahom zmluvy. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

od 1.3.2005. 

 

 

V Nitre, dňa .................................   V Nitre, dňa ................................. 

 

 

Dodávateľ:      Objednávateľ:   

  

Jiří Magyar       Ferdinand Vítek 

konateľ        primátor mesta Nitry 

ELcomp, s.r.o.        

Pražská 2, Nitra       
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Príloha č. 1 

Rozsah predmetu plnenia 

a) počet prevádzkovaných zariadení na počiatku zmluvného vzťahu: 

 

 

Verejné osvetlenie: 

počet svetelných bodov     7 122 ks 

počet svietidiel      7 493 ks 

počet stožiarov na vyvesovanie vlajok   70 - 80  ks 

inštalovaný príkon      1 337 kW 

dĺžka rozvodného vedenia - káblom   166 km 

    - vzduchom   119 km 

počet rozvádzačov      163 ks 

ročný časový fond podľa kalendára VO   2,79 hod/svietidlo 

priemerná funkčnosť      95% 

počet trvalo vypnutých svet. bodov    315 ks 

počet stožiarov - oceľových    4 379 ks 

   - betónových    2 743 ks 

počet osvetlených dominánt     7 objektov 

počet odberných miest el. energie    184  

 

 

Údaje o cestnej svetelnej signalizácii: 

počet križovatiek s CSS     15 ks  

z toho skoordinovaných križovatiek    11 ks 

počet priechodov pre chodcov    6 ks 

počet žiaroviek      2 120 ks 

 

 

Údaje o ďalších zariadeniach: 

počet fontán na území mesta 11 ks + 3 ks momentálne mimo  

         prevádzky 

počet pilomatov(doprav. zábran)    3 ks 

vianočná výzdoba - svetelné dekory   70 ks 

   - dekoračné girlandy   240 m 

 

 

Parkovacie automaty 

počet parkovacích automatov     14 ks 

 

 

 

b) Súpis požadovaných prác 
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A) verejné osvetlenie 

 

 výmena zdrojov svetla, tlmiviek, štartérov 

 výmena krytov svietidiel  

 výmena celého svietidla 

 práce na elektrovýzbroji stožiarov a pätíc 

 opravy na káblových vedeniach a ovládacích zariadeniach (poruchy vodičov, 

spojkovanie vodičov, napájanie vodičov a spotrebičov 

 práce na rozvádzačoch (výmena ističov, poistiek, svorkovníc a ostatného 

elektroinštalačného materiálu, rekonštrukcie rozvádzačov a drobné stavebné práce) 

 kontrolná činnosť funkčnosti VO a zisťovanie porúch 

 zabezpečenie stálej služby do 22
00

 hod., v ostatných hodinách nahlasovanie porúch cez 

tel. odkazovač,  následné odstraňovanie porúch  

 likvidácia opotrebovaných svetelných zdrojov 

 nátery stožiarov VO 

 umývanie krytov uličných svietidiel 

 zabezpečovanie rozsvecovania podľa intenzity osvetlenia (výmena a kontrola 

fotobuniek) 

 odčítavanie a odovzdávanie stavu elektromerov 

 odstraňovanie revíziou zistených závad ( vrátane ostatných zariadení daných do 

správy) 

 preberanie novovybudovaných stavieb, vrátane technického dozoru 

 odstraňovanie porúch vzniknutých po haváriách (dopravná nehoda, cudzia osoba) -  

 výmena stožiarov a svietidiel (zastaralých) 

 vytyčovanie vedení verejného osvetlenia 

 zabezpečovanie a nákup náhradných dielov na vykonanie opráv 

 vykonávanie obhliadok pred spracovaním nových projektov 

 

 

B) cestná svetelná signalizácia 

 

 oprava a údržba radičov CSS 

 výmena reflexných skiel 

 výmena žiaroviek, pravidelná 1 x ročne 

 výmena poškodených návestidiel 

 čistenie optiky na návestidlách CSS 1 x za 6 mesiacov očistenie návestidiel zvnútra, 

dotiahnutie skrutiek svorkovníc, konzervácia, kontrola tesnosti 

 práce na elektrovýzbroji  rozvádzačov a stožiarov 

 kontrolná činnosť komplexnej CSS 

 zabezpečenie a výkon pohotovostnej služby 

 umývanie reflexných skiel 

 preberanie novovybudovaných stavieb, vrátane technického dozoru 

 

C) Údržba parkovacích automatov 

  

 denná kontrola funkčnosti PA 

 odstraňovanie drobných závad 

 prestavovanie času parkovacích automatov 

 výmena papierových kotúčov v tlačiarni PA 
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D) Ostatné činnosti súvisiace s predmetom obstarávania 

 

 

 zabezpečenie revízií a technických prehliadok radičov CSS 

 zabezpečiť revízie VO v zmysle platných noriem STN 

 oprava drobných závad na pohyblivých zábranách na pešej zóne 

 denná kontrola funkčnosti pohyblivých zábran 

 údržba elektroinštalácie fontán 

 slávnostná výzdoba počas štátnych sviatkov a nitrianskych výročí ( vyvesovanie 

vlajok) 

 vianočná  výzdoba mesta 

 vianočná výzdoba dvoch veľkých a dvoch menších stromčekov 

 inštalácia krátkodobých elektroinštalácií pri rôznych kultúrnych akciách ( Vianoce, 

fašiangy, dni Nitranov, MDD a iné) 

 vyvesovanie transparentov ( pre potreby mesta a iných subjektov) 

 komplexné zabezpečenie prevádzky a údržba osvetlenia dominánt 

 

 

Príloha č.2 – Podmienky prevádzky a údržby VO, CSS a PA 

 

 

 do 30 min. od oznámenia zahájiť práce a nepretržite pokračovať na odstránení havárie 

alebo poruchy, pri ktorej môže dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života elektrickým 

prúdom 

 do 45 min. od oznámenia zahájiť práce a nepretržite pokračovať na odstránení havárie 

alebo poruchy, ktorá má za následok výpadok osvetlenia mesta v rozsahu 10% 

svetelných miest podľa definície v STN 36 0400 

 do 60 min. od oznámenia zahájiť práce a nepretržite pokračovať na odstránení havárie 

alebo poruchy, ktorá má za následok výpadok osvetlenia mesta v rozsahu 5% 

svetelných miest 

 do 90 min. od oznámenia zahájiť práce a nepretržite pokračovať na odstránení 

ostatných havárií alebo porúch väčšieho rozsahu – nad 50 svetelných miest v súvislej 

oblasti 

 do 24 hod. od oznámenia zahájiť práce a nepretržite pokračovať na odstránení 

lokálnych závad a výpadkov 

 do 2 dní od oznámenia zameral a do 3 dní zahájil práce a nepretržite pokračoval na 

odstránení káblovej poruchy 

 do 3 dní od oznámenia zahájiť práce a nepretržite pokračovať na odstránení škôd 

a závad menšieho rozsahu 

 do 3 dní od oznámenia zahájil práce a nepretržite pokračoval na odstránení poruchy 

jednotlivých svetelných miest 

 do 21 dní odstrániť provizórne vzdušné vedenia, ktoré sú dôsledkom operatívneho 

riešenia káblovej poruchy a vykoná konečnú úpravu zemného káblového vedenia. 
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Príloha č. 3 - Odber el. energie za rok 2004 (pri cca 90 % svietivosti a 7493 ks svietidiel) 

 

Spotreba el. energie v roku 2004 : 

- vysoká tarifa celkom: 1.554.643 kWh – prepočet na 1 ks svietidla – 207,479 kWh (cena 

za kWh  4.-Sk) 

- nízka tarifa celkom:    2.694.902 kWh  -  prepočet na 1 ks svietidla – 359,655 kWh (cena 

za kWh 1,70 Sk) 

Predpokladaná  cena el. energie pri požadovanej 98 % svietivosti a úrovni cien roku 2004 

vrátane stálych poplatkov pri počte 7493 ks svietidiel je 13.500.000.- Sk, čo predstavuje 

na 1 ks svietidla  1.801,68 Sk. 

 

 


