
Zmluva o poskytnutí služby 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) 
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Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:  Obec Spišské Bystré 

 Sídlo:    Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré 

 Štatutárny zástupca:  Mgr. Marián Luha - starosta obce  

 Vecne zodpovedný:  Mgr. Juraj Peťko - prednosta OcÚ 

        IČO:    00 326 542 

 DIČ:     2020674975 

 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

 IBAN:    SK98 0200 0000 0000 2522 8562 

 e - mail:   obec@spisskebystre.sk 

     (ďalej len „Objednávateľ“) 

2. Dodávateľ:   ToP electric, s.r.o.                                 
Sídlo:    Družstevná 816/19, 059 18 Spišské Bystré 

Zastúpený:   Tomášom Pružinským - konateľom spoločnosti 

IČO:    52 310 906 

DIČ:    2120991587 

IČ DPH:   SK2120991587 

IBAN:     

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 38158/P. 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

(Objednávateľ a Dodávateľ spolu ako „Zmluvné strany“)   

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Službou podľa tejto zmluvy sa rozumie pravidelná servisná údržba a havarijný servis 

verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, ktoré je vo vlastníctve Objednávateľa, a to 

v nasledovnom rozsahu: 

a) Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, 

b) Prehliadky technického stavu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, 

c) Pravidelná funkčná skúška verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, 

d) Odborné prehliadky a skúšky verejného osvetlenia a obecného rozhlasu,  

e) Zriaďovanie nových bodov verejného osvetlenia a obecného rozhlasu,  

f) Obstarávanie vecí potrebných na poskytovanie služieb (najmä použitý materiál 

a náhradné diely). 

2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby podľa Článku II., bod 1. tejto 

zmluvy na základe predchádzajúceho telefonického nahlásenia a objednávateľ sa za 

poskytnuté služby podľa článku II., bod 1. tejto zmluvy zaväzuje zaplatiť dodávateľovi 

odmenu podľa Článku III., bod 1. tejto zmluvy.  

Článok III. 

Odmena za poskytnutie služieb a platobné podmienky 

1. Odmena za poskytnutie služieb je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o cenách“) vo 

výške: 

a) 42,- EUR / kalendárny mesiac - paušálny poplatok za poskytovanie služieb, 

b) 15,- EUR / osoba / 1 hodina - poskytovania služby v pracovné dni (platí taktiež 

v prípade odstraňovania havarijného stavu), 



 

2 

 

c) 20,- EUR / osoba / 1 hodina - poskytovanie služby v soboty, nedele, štátne sviatky a dni 

pracovného pokoja,  

d) 25,- EUR / 1 hodina - vysokozdvižná plošina. 

2. Všetky ceny dohodnuté v Článku III., bod 1. tejto zmluvy sú bez DPH.  

3. Dodávateľ zároveň prehlasuje, že v odmene podľa Článku III., bod 1 tejto zmluvy sú 

zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s poskytovaním služieb, okrem nákladov na 

obstaranie vecí potrebných na poskytovanie služieb (najmä poskytnutého materiálu 

a náhradných dielov).  

4. Odmena za poskytnuté služby bude dodávateľovi uhradená na základe faktúry vystavenej 

dodávateľom mesačne, a to za služby, ktoré boli poskytnuté v predchádzajúcom 

kalendárnom mesiaci, v lehote tridsať (30) dní, odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, 

bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v Článku I., bod 2. tejto zmluvy. 

Vystavenie faktúry je podmienené vecným, kvantitatívnym, kvalitatívnym a termínovým 

plnením. Neoddeliteľnou prílohou faktúry budú výdajky týkajúce sa nákladov na obstaranie 

vecí potrebných na poskytovanie služieb (Najmä použitého materiálu a náhradných dielov) 

podpísané oprávnenou osobou objednávateľa. 

5. Platba sa považuje za uskutočnenú v deň, kedy bola v plnej výške odpísaná z účtu 

objednávateľa.  

6. Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať 

všetky náležitosti uvedené v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“), zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z pridanej hodnoty“). 

V prípade ak jednotlivé faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné, 

alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich dodávateľovi na 

doplnenie, alebo prepracovanie. V takomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti, 

a to odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.  

7. Výška odmeny je platná počas celého trvania tejto zmluvy a k jej zmene môže dôjsť 

výhradne formou písomného dodatku k tejto zmluve.  

Článok IV.  

Podmienky poskytovania služieb 

1. Oprávnená osoba objednávateľa nahlási dodávateľovi potrebu poskytovania služieb 

telefonicky na čísle: 0917 213 623, ktoré je k dispozícii nepretržite. Dodávateľ sa zaväzuje 

službu poskytnúť najneskôr do piatich (5) dní od nahlásenia, okrem havarijných stavov. 

Havarijný stav sa dodávateľ zaväzuje odstrániť do štyridsiatich ôsmich (48) hodín po jeho 

telefonickom nahlásení objednávateľom. Havarijným stavom sa rozumie stav, ktorého 

odstránenie neznesie odklad. 

2. Dodávateľ poskytuje služby na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  

3. Objednávateľ sprístupní dodávateľovi určené priestory na poskytnutie služby tak, aby 

dodávateľ mohol začať poskytovať svoje služby v súlade s podmienkami dohodnutými touto 

zmluvou. Prípravné práce (lištovanie, prierazy) v rámci zriaďovania a prekládky pobočiek 

v prípade potreby zabezpečí objednávateľ.  

4. Objednávateľ k termínu odovzdania určených priestorov určí miesto na uloženie odpadov 

vzniknutých pri poskytovaní služieb. 

5. Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

výrobkov a zariadení potrebných na poskytovanie služieb a ich presun do určených 

priestorov. 

6. Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok pri poskytovaní služieb a na vlastné náklady 

odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Dodávateľ je povinný odstraňovať 

odpady a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení 
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neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o odpadoch“) 

7. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať poskytovanie služieb. Ak objednávateľ zistí, že 

dodávateľ poskytuje svoje služby v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ 

oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vady vzniknuté chybným 

poskytovaním služieb a služby poskytoval riadnym spôsobom. Ak dodávateľ neurobí 

nápravu ani v primeranej lehote, ktorú mu poskytne objednávateľ, je objednávateľ 

oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

Článok V.  

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

1. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má poskytnutá služba, ako aj za vady, ktoré sa 

vyskytnú po poskytnutí služby v záručnej dobe.  

2. Záručná doba je v prípade novozriadených zariadení dvadsať štyri (24) mesiacov.  

3. Ak je služba poskytnutá vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odtránenie vady. 

Dodávateľ je poviný vadu odstrániť najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín od okamihu 

jej nahlásenia. Ak vadu nemožno odstrániť, alebo ak ju dodávateľ neodstráni v dohodntej 

lehote, alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo od tejto zmlvuy odstúpiť, 

alebo nárok na primerané zníženie odmeny a poskytnutie služby podľa Článku III., bod 1. 

tejto zmluvy. 

4. Práva zo zodpovednosť za vady sa musia uplatniť u dodávateľa v záručnej dobe, inak 

zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po jeho vykonanie opravy sa do záručnej doby 

nepočíta. Dodávateľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdnie o tom, kedy právo uplatnil, 

ako aj o vykonané opravy a o čase jej trvania. 

5. Následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad a za ktoré zodpovedá dodávateľ, je 

dodávateľ povinný odstrániť bezodkladne, t. j. hneď po ich nahlásení a sprístupnení 

určených priestorov.  

6. V prípade, pokiaľ dodávateľ oznámené, a teda reklamované, vady neodstráni v dohodnutej 

lehote napriek tomu, že ich uznal, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom 

upozornení dať vady odstrániť na náklady dodávateľa.  

7. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch služieb poskytovaných podľa 

tejto zmluvy, stanovených všeobecne záväznými predpismi, technickými normami a touto 

zmluvou.  

Článok VI.  

Iné dojednania 

1. Dodávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy.  

2. Dodávateľ bude pri poskytovaní služieb postupovať s odbornou spôsbilosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a ustanovenia tejto zluvy, ako aj 

ostatné predpisy vzťahujúce sa na predmet tejto zmluvy.  

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške príslušnej 

hodinovej odmeny za každý kalendárny deň omeškania v prípade nedodoržania termínu 

poskytnutia služby ako aj v prípade, ak neodstráni vady poskytnutých služieb v dohodnutom 

termíne.  

Článok VII.  

Zodpovednosť za škodu 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu všetky 

opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.  

2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, je zodpovedná 

za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane.  
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3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným 

v Článku VII., bod 2. tejto zmluvy, zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola 

spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť za škodu.  

4. Pokiaľ vznikne škoda neoprávneným vstupom dodávateľa na pozemky, resp. majetok tretích 

osôb alebo ich poškodením, zodpovedá za túto škodu dodávateľ.  

5. Dodávateľ zodpovedá za škodu vzniknutú pri poskytovaní služieb spôsobenú vlastným 

zavinením počas realizácie vlastných pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci 

zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na 

poskytovanie služieb.  

6. Dodávateľ preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené objednávateľovi porušením 

povinnosti podľa ustanovení tejto zmluvy alebo platných právnych predpisov. Zmluvné 

strany sa dohodli, že dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi pri 

poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy. Na úpravu práv a povinností zmluvných strán 

v prípade vzniku škody sa vzťahujú ustanovenia § 373 Obchodného zákonníka.  

7. Dodávateľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí pri 

výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy a zaväzuje sa existenciu takéhoto poistenia 

preukázať predložením fotokópie poistnej zmluvy bezodkladne po podpísaní tejo zmluvy, 

v opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.  

Článok VIII.  

Skončenie nájmu 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 21.09.2020 do 20.09.2022.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť jedným z nasledovných 

spôsobov: 

a) Písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) Odstúpením od zmluvy:  

i. ak dôjde k podstatnému porušeniu ustanovení tejto zmluvy, najmä ak dodávateľ pre 

okolnosti na jeho strane bude meškať s poskytnutím služieb viac ako tri (3) dni 

ii. v prípadoch uvedených v tejto zmluve, pričom účinky odstúpenia nastávajú 

okamihom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.  

c) Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez udania dôvodu , pričom 

výpovedná lehota v tomto prípade je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane.  

Článok IX.  

Záverečné ustanovenia 

1. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, 

ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinné 

dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

2. Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 

Obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a 

právnym poriadkom SR. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 

podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej 

obsahom. 

5. V prípade, ak zmluvné strany majú povinnosť byť registrované v Registri partnerov 

verejného sektora, zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si túto povinnosť splnili, inak 
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zodpovedajú za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane porušením vyššie uvedenej 

povinnosti. Uvedené ustanovenie platí aj v prípade, ak prácu vykonávajú pre Dodávateľa 

subdodávatelia. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že zodpovedá v plnej miere aj za nich.   

6. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých  

Objednávateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a Dodávateľ jedno (1) vyhotovenie. 

 

V Spišskom Bystrom dňa 22.09.2020 V Spišskom Bystrom dňa 22.09.2020 

 

 

 

 

 

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

 Tomáš Pružinský, v.r.  Mgr. Marián Luha, v.r. 

 konateľ spoločnosti  starosta obce 

                 

 

 

 


