ZMLUVA
o oprave a údržbe verejného osvetlenia na rok 2018
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
I. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu IBAN:

Obecný technický podnik Staškov
Ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Petrom Palicom – vedúci Obecného technického podniku Staškov
47884355
2024125026
SK9356000000007796432002

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ :
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu IBAN:

MHZ Elektro, s. r. o
Staškov
Miroslavom Michalíkom
47603933
2023985315
SK9509000000005051865963

(ďalej len zhotoviteľ)

I. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť pre objednávateľa opravu a údržbu
verejného osvetlenia a výmenu a opravu svietidiel v obci Staškov.

II. Miesto a plnenie zmluvy
1. Miestom plnenia je katastrálne územie obce Staškov.
2. Zhotoviteľ vykoná opravu a údržbu verejného osvetlenia a výmenu a opravu svietidiel na
základe požiadavky objednávateľa. Požiadavku objednávateľ vykoná telefonicky a písomne
do evidencie – pracovného zošita.
3. Objednávateľ zápisom v evidencii – pracovnom zošite – špecifikuje svoje požiadavky –
popis a miesto poruchy, opravy, dátum vzniku požiadavky a dátum odstránenia poruchy,
vykonanej opravy a počet odpracovaných hodín.
4. Zhotoviteľ zabezpečí poskytnutie objednanej služby podľa možnosti a okolností najneskôr
do 7 dní od požiadavky objednávateľa. .
5. V prípade vzniku akejkoľvek nepredvídanej situácie súvisiacej s poskytovanou službou,
oznámi zhotoviteľ jej vznik objednávateľovi bez zbytočného odkladu.

6. Fotokópia zápisov z pracovného zošita za príslušný mesiac bude podkladom pre fakturáciu.
III. Cena za vykonanie predmetu zmluvy a spôsob platby
1. Cena za poskytnuté služby je:
- Cena za jednu hodinu pracovnej činnosti : 10 € vrátane DPH.
2. Materiál potrebný na zabezpečenie predmetu zmluvy podľa článku I., si zabezpečí
objednávateľ.
3. Zhotoviteľ je oprávnený objednávateľovi fakturovať za plnenie predmetu tejto zmluvy
mesačne, vždy do 15 dňa nasledujúceho mesiaca, a to podľa skutočne vykonaných prác
v dohodnutom mesiaci.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi,
v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi faktúru na doplnenie.

IV. Trvanie zmluvy
1.Trvanie zmluvy - január 2018 – december 2018
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú , na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek písomne vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia
výpovede druhej zmluvnej strany.
V. Iné práva a povinnosti
1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosť s vynaložením odbornej starostlivosti, dbať na
bezpečnosť pri práci a bezpečnosť občanov pri výkone činností na verejnom priestranstve
obce.
2.Zhotoviteľ musí mať pri výkone požadovanej činnosti oprávnenie na prácu na podperných
bodoch NN vedenia SSE-D.
2. Po vykonaní požadovanej údržby a opravy zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený
skontrolovať zrealizovanú údržbu a opravu podľa evidencie nahlásených porúch verejného
osvetlenia. V prípade, ak nebude požadovaná údržba a oprava riadne vykonaná a nebudú
riadne odstránené všetky poruchy uvedené v evidencii nahlásených porúch objednávateľ určí
zhotoviteľovi náhradný termín vykonania údržby a opravy.
3. Zhotoviteľ je povinný si plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby objednávateľ zapožičia zhotoviteľovi
AVIU – MP-13 aj so svojimi zamestnancami (vodičmi). Zhotoviteľ preberá plnú
zodpovednosť za vodiča AVIE. Zhotoviteľ je povinný viesť Záznam o prevádzke vozidla
nákladnej dopravy.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní §7b odsek 6. Túto povinnosť si zhotoviteľ splní doložením čestného vyhlásenia,
že neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán iba
formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden
rovnopis.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a zmluve porozumeli.
V Staškove:

8.1.2018

………………………………….
Zhotoviteľ

…………………………….
Objednávateľ

