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

ČI. I 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mesto Prievidza 
Podateľňa: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 318 442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: 9000096015/5600 
Kontaktná osoba pre predmet zákazky: Ing. Miriam Piterková, tel: 046 / 5179 514 
a 
Zhotoviteľ: Inlight invest s.r.o. 
Sídlo: Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava-Rača 
Štatutárny orgán: Ing. Lázsló Pomothy 
IČO: 44622686 
IČDPH: SK2022765151 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: 3832643002/5600 
Zapísaný: v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava, číslo 

110-184326 

ČI. II 
Forma verejného obstarávania 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou podľa § 102 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

ČI. III 
Predmet zmluvy 

3.1 Názov diela: Výmena elektrických svietidiel v MŠ na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa dielo v súlade s touto zmluvou 

a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 
dojednanú cenu. 

3.3 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa: 
demontáž pôvodných visiacich stropných svietidiel v počte 52 kusov, 
dodávka a montáž nových svietidiel - prisadené žiarivkové svietidlo Philips TCS022 2xTL-
D36W HF P, opálové s elektronickým predradníkom v počte 52 kusov, zdroj žiarivka T8 
typu Master TL-D Super 80 36W/830 v počte 104 kusov, 

- úprava elektrickej kabeláže, 
likvidácia pôvodných svietidiel a zostatkového materiálu. 

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy 
a že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na 
riadne a včasné splnenie diela. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo ako celok naraz, že bude spôsobilé k účelu užívania 
a že bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. 

ČI. IV 
Termín a miesto plnenia 

4.1 Termín ukončenia a odovzdania diela: do 28.9.2012. 
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4.2 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím spolupôsobenia nieje zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

4.3 Miestom plnenia je budova Materskej školy, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, Prievidza. 

ČI. V 
Cena 

5.1 Cena diela je dohodnutá za kompletnú realizáciu predmetu zmluvy, podľa zákona č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 
Cena 2 262,31 € bez DPH 
DPH 20 % 452,46 € 
Cena spolu 2 714,77 € s DPH 
Slovom: Dvetisícsedemstoštrnásť 77/100 eur 

5.2 Rozpočet realizácie diela: 

P.č. Položka Jednotková cena 
v€bez D P H 

Počet 
jednotiek 

Cena celkom 
v€bez D P H 

1. Svietidlo a montážny 
materiál 

24,4531 52 1 271,56 

2. Zdroj 2,1890 104 227,66 
3. Demontáž a montáž 10,9450 52 569,14 
4. Revízia 1,8260 52 94,95 
5. Iné náklady 99,0000 1 99,00 

Spolu 2 262,31 

5.3 Uvedená cena diela je konečná a oboma zmluvnými stranami akceptovaná na základe fyzickej 
obhliadky a následne predloženej cenovej kalkulácie pred uzavretím zmluvy o dielo. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce písomne požadované objednávateľom nad zmluvne 
dojednaný rozsah, budú považované za práce naviac. 

5.5 Všetky zmeny, výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia budú riešené 
po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení, a to vo forme písomného dodatku k tejto 
zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

5.6 Predmetom dodatku bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. Zhotoviteľ 
nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia prác naviac 
zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné 
uzavrieť dodatok k tejto zmluve. 

ČI. VI 
Platobné podmienky 

6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej po ukončení 
a odovzdaní diela a v súlade s touto zmluvou. 

6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, a to nasledovné: 
- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel 

číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry 
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
označenie diela 
fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu 

- pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa 
súpis dodaného tovaru a poskytnutých služieb potvrdený povereným zástupcom 
objednávateľa po vykonaní diela 
montážny denník vedený zhotoviteľom 
podpis objednávateľa. 

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade, že bola faktúra vrátená na doplnenie, 
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resp. na opravu, plynie nová lehota splatnosti. Splatnosť opravenej faktúry plynie podľa bodu 
6.4 od jej doručenia objednávateľovi. 

6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi. 
6.5 Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo zmluvného 

vzťahu založeného touto zmluvou. 

ČI. VII 
Podmienky vykonania diela 

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky výrobky a materiály použité na zhotovenie diela budú 

spĺňať požiadavky objednávateľa uvedené vo výzve a v tejto zmluve, budú nové a l . akosti 
a budú spĺňať parametre definované platnými normami a predpismi SR. 

7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a požiarnej bezpečnosti v priestoroch realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci 
zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných 
činností. 

7.4 Počas vykonávania diela je osoba zodpovedná za realizáciu diela povinná viesť montážny 
denník s dennými záznamami o priebehu vykonávaných prác. V priebehu vykonávania diela 
musí byť denník na mieste realizácie trvalo prístupný a po vykonaní diela priložený k faktúre. 

7.5 Za zhotoviteľa je ako osoba zodpovedná za realizáciu diela stanovený: Ing. László Pomothy, 
email: invest(o),inlight.sk . Zhotoviteľ stanoví v deň prevzatia staveniska v montážnom denníku 
zodpovednú osobu za realizáciu diela, ktorá bude nepretržite prítomná počas prác pri 
vykonávaní diela. 

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch realizácie diela. Zhotoviteľ odstráni 
na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom činnosti. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 1 pracovný deň vopred. 
O prevzatí vykonaného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný zodpovednými 
zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa 
považuje za deň odovzdania diela. 

7.8 Zhotoviteľ vyprázdni priestory realizácie diela v lehote do 3 dní od vykonania diela. 

ČI. VIII 
Záručná doba - zodpovednosť za vady 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto 
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní diela, ako aj všetky škody spôsobené 
zhotoviteľom na majetku objednávateľa je povinný zhotoviteľ odstrániť bez zbytočného 
odkladu po vyzvaní objednávateľom. 

8.3 Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ povinnosť tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi 
nahradiť všetky prípadné škody zavinené vadou diela. 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 24 mesiacov na svietidlá, zdroje a práce. Záručná 
doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdržaní 
a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom so zástupcom 
objednávateľa. 
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8.6 V prípade porušenia podmienok dojednaných v tomto článku zhotoviteľom, bude objednávateľ 
oprávnený bez zbytočného odkladu jednostranne odstúpiť od zmluvy a zhotoviteľ nebude mať 
nárok na náhradu škody. Písomné odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia 
zhotoviteľovi. 

ČI. IX 
Zmluvné pokuty 

9.1 V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, 
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. 

9.2 V prípade omeškania s realizáciou diela môže objednávateľ vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania, a zároveň bude objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

9.3 V prípade nedodržania dohodnutého termínu odstránenia vád a nedorobkov v zmysle článku 
VIII zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur za každý deň 
omeškania. 

9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani 
zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

ČI. X 
Zánik záväzkového vzťahu 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť: 
a) dohodou vzájomne dohodnutým dňom 
b) odstúpením od zmluvy objednávateľom v prípade porušenia podmienok ČI. VII a VIII zo 

strany zhotoviteľa. 
10.2 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane. 
10.3 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a nie sú ním 

dotknuté ani nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy. 

ČI. XI 
Doručovanie 

11.1 Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené 
písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou (doporučenou 
zásielkou), ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. 

11.2 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou 
zmluvnou stranou na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na 
adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámila druhej 
zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje 15-ty deň po odoslaní písomnosti zmluvnou 
stranou. 

11.3 V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná strana 
bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou (faxom, elektronicky). 

ČI. XII 
Záverečné ustanovenie 

12.1 V prípade, že v tejto zmluve nie je dojednané inak, riadia sa zmluvné strany príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami stanovenými vo výzve na 
predkladanie cenových ponúk. 

12.2 Obsah zmluvy môže byť zmenený len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomne 
formou dodatku k nej. 
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12.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy, prechádzajú aj na 
právnych nástupcov. Nie je možné ich však prevádzať na iné subjekty bez súhlasu obidvoch 
zmluvných strán. 

12.4 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

12.5 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana dostane dva exempláre. 

12.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne v súlade s prejavmi ich vôle a 
po prečítaní na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

V Prievidzi dňa V Bratislave, dňa 9.8.2012 

•ednávateľa: Za zhotoviteľa: 
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