KONCESNÁ ZMLUVA
o správe, udrž be a modernizácií verejného osvetlenia uzavretá v zmysle ustanovenia
§118 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Názov:
Obec Želovce
Sídlo:
Obecný úrad, Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
Štatutárny zástupca:
Ing. Július Makó, CSc., starosta obce
IČO:
00319716
DIČ:
2021243345
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Veľký Krtíš
Číslo účtu (IBAN):
SK 66 0200 0000 0000 0052 4402
e-mail:
obec@zelovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „obec“)
Koncesionár:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Zapísaný v:
e-mail:
(ďalej len „koncesionár“)

IMAO electric, s. r. o.
Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Ing. Michal Girgaš, konateľ
44 007 841
2022543787
SK7020000988
ČSOB, a. s.
SK2075000000004006430456
Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro vložka č. 19842/R
kubisova@imao.sk

PREAMBULA
Objednávateľ, obec má v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečovať správu a údržbu verejného
osvetlenia obce.
Táto zmluva je výsledkom zadávania podlimitnej koncesie podľa § 118 zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Informácia o zadávaní koncesie bola
uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 177/2016 zo dňa 12. 09. 2016 pod zn.
12785-KPS.
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Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto koncesnej zmluvy o správe, údržbe a
modernizácie verejného osvetlenia (ďalej len ako „koncesná zmluva“ alebo aj ako „zmluva“) za
nasledovných zmluvných podmienok:

Časť I.
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Základné pojmy
1. Osvetľovacie teleso: prístroj na distribúciu, filtrovanie alebo transformáciu svetla
vyžarovaného jedným svetelným zdrojom, ktorého súčasťou sú všetky komponenty potrebné
pre podoprenie, prichytenie alebo ochranu svetelného zdroja, a v prípade potreby pomocné
okruhy a ich pripojenie k napájaciemu okruhu a pomocné elektrické zariadenia.
2. Sústava verejného osvetlenia: celok tvorený osvetľovacím telesom, výložníkom, vedením
a rozvádzačom.
t

3. Zariadenia verejného osvetlenia: znamená Osvetľovacie sústavy vo vlastníctve verejného
obstarávateľa, ktoré budú objektom modernizácie podľa podmienok tejto zmluvy. Zariadenia,
ktoré budú odovzdané koncesionárovi a existujú ku dňu začiatku koncesnej lehoty, sú
uvedené v Prílohe č. 1. Za súčasť zariadenia verejného osvetlenia sa v jednotlivom prípade
podľa písomnej dohody zmluvných strán môže považovať tiež oporný stĺp a/alebo nosná
časť, ku ktorému je Osvetľovacia sústava pripojená.
4. Výložník: časť opornej konštrukcie, ku ktorej je priamo pripevnené Osvetľovacie teleso.
Výložník môže byt' prichytený na stožiar alebo zvislú stenu alebo inú nosnú
časť, s variabilnými charakteristikami a dĺžkou, prispôsobenými na podoprenie a
vysunutie Osvetľovacieho telesa z opornej konštrukcie.
,
5. Prevádzka sústavy verejného osvetlenia: znamená súhrn práv a povinností koncesionára
k zariadeniam verejného osvetlenia a v rozsahu podľa tejto zmluvy, ktoré sú vykonávané na
základe prístupu koncesionára k zariadeniam verejného osvetlenia, za účelom poskytnutia
modernizácie, riadnej údrjby
a následnej prevádzky verejného osvetlenia, vrátane
zabezpečenia dodávky elektriny vo vlastnom mene koncesionára, do odberných miest, na
ktoré sú zariadenia verejného osvetlenia pripojené, pre vylúčenie pochybností vlastnícke a iné
práva objednávateľa ako vlastníka k zariadeniam verejného osvetlenia alebo jeho pôvodným
častiam, s výnimkou dodaných a inštalovaných nových Osvetľovacích sústav, nie sú ich
prenechaním do prevádzky dotknuté.
6. Riadna údržba: vykonanie pravidelných operácií zameraných na zabezpečenie správneho
fungovania Osvetľovacieho telesa alebo ktoréhokoľvek jeho komponentu, jeho údržbu,
opravu, vrátane bežného opotrebenia, ktoré sú následkami jeho bežného opotrebenia,
používania a/alebo straty obvyklej životnosti. Patrí sem najmä výmena špecifických
súčiastok, pre ktoré sa predpokladá pravidelná výmena ako svetelné zdroje, poistky a pod.

Súčasťou Riadnej údržby nie je správa a údržba oporného stípu/a alebo nosnej
časti zariadenia, ak sa strany v jednotlivom prípade písomne nedohodnú inak.
7. Mimoriadna údržba: Všetky zásahy nezahrnuté do Riadnej údržby, vrátane zásahov
určených na opätovné prinavrátenia funkčnosti Osvetľovacej sústavy do dohodnutého stavu
a/alebo do stavu požadovaného platnou technickou normou, ktoré nie je vyvolané bežným
opotrebením alebo stratou životnosti, ale je dôsledkom iných skutočností nemajúcich súvis
s plnením poskytnutým Koncesionárom. Mimoriadnou údržbou je aj oprava elektrických
rozvodov dodávky elektriny medzi odberným miestom a Osvetľovacou sústavou.
Objednávateľ môže požadovať od koncesionára uskutočnenie Mimoriadnej údržby a ten
je povinný na základe objednávky objednávateľa Mimoriadnu údržbu vykonať za
dohodnutých podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, ž e za Mimoriadnu údržbu, sa
považujú najmä práce vykonané pri nápravách škôd a odstraňovaní porúch na
modernizovaných zariadeniach spôsobených/ vyvolaných skutočnosťami spočívajúcimi v
mimoriadnej nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, /vis maior/ napr.
atmosférickými vplyvmi alebo prírodnými udalosťami ako je najmä požiar, výbuch, úder
blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti, alebo nákladu,
víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných
predmetov ak nie je súčasťou poškodenej veci, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla,
nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci
kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia, a/alebo
tretími subjektami, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenia, a všetky ďalšie okolnosti
vyššej moci a akékoľvek práce, a to podľa výkazu prác odsúhlaseného zmluvnými stranami.
Akékoľvek úpravy osvetľovacích sústav v rámci Mimoriadnej údržby sa stávajú súčasťou
osvetľovacích sústav.

Článok 2
Predmet zmluvy
%
1. Objednávateľ prostredníctvom koncesie prenecháva koncesionárovi správu a údržbu
sústavy verejného osvetlenia najmä za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jeho
prevádzkovania a znižovania nákladov na jeho údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi
opatreniami, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavy
verejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných nákladoch
verejného osvetlenia, pričom vykoná aj modernizáciu verejného osvetlenia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ž e v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy koncesionár
dočasne preberá od objednávateľa prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia. Koncesionár
bude prevádzkovať sústavu verejného osvetlenia za podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve počas dohodnutej doby - koncesnej lehoty.
3. Objednávateľ vyhlasuje, ž e je vlastníkom zariadení sústavy verejného osvetlenia v obci,
ktoré pozostávajú z častí tvoriacich prílohu č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ v súčasnosti
vykonáva správu a údržbu zariadení verejného osvetlenia, a nie sú mu známe žiadne
právne ani iné dôvody, ktoré bránili uzatvoreniu tejto zmluvy.
4. Objednávateľ prenechá koncesionárovi okrem sústavy verejného osvetlenia aj všetky
odberné miesta, ku ktorým sú pripojené zariadenia verejného osvetlenia, do užívania na
obdobie trvania koncesnej lehoty. Objednávateľ súhlasí, aby táto zmluva a prenechanie

odberných miest do užívania koncesionárovi boli podkladom na zmenu užívateľa
odberných miest za účelom zmeny dodávateľa elektrickej energie týchto odberných miest.
5. Objednávateľ vyhlasuje, ž e nemá nedoplatky voči dodávateľovi elektrickej energie a nie
sú známe žiadne právne alebo iné prekážky, ktoré by bránili plynulému a
pravidelnému odberu elektrickej energie do zariadení verejného osvetlenia podľa tejto zmluvy.
6. Objednávateľ vyhlasuje, ž e v súlade s platnými právnymi predpismi uzatvorenú:
a) zmluvu o pripojení so spoločnosťou................................. . číslo............. zo dňa..............
b) zmluvu o dodávke elektrickej energie so spoločnosťou............ , číslo.............. zo dňa.......

Článok 3
Práva a povinnosti koncesionára
1. Koncesionár má právo začať na vlastnú zodpovednosť proces zmeny dodávateľa
elektriny do odberných miest, ku ktorým sú pripojené zariadenia verejného osvetlenia.
Zmluvný vzťah s novým dodávateľom elektriny musí bezprostredne nadväzovať na koniec
zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom elektriny.
2. Koncesionár je povinný s pôvodnými osvetľovacími telesami, ktoré boli modernizáciou
nahradené naložiť v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s
odpadmi a nakladanie s elektrozariadeniami na vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
3. Koncesionár je povinný ukončiť prevádzku verejného osvetlenia ku dňu skončenia
koncesnej lehoty a odovzdať sústavu verejného osvetlenia objednávateľovi. Sústava
verejného osvetlenia musí byť odovzdaná v prevádzkyschopnou stave, jej opotrebovanie musí
zodpovedať bežnému opotrebovaniu počas koncesnej lehoty. Ak sa vyskytne chybná
funkčnosť častí, ktoré boli predmetom Riadnej údržby, koncesionár je povhmý zabezpečiť
obnovenie funkčnosti chybných zariadení alebo chybných a nefunkčných častí zariadení.
4.
Koncesionár sa zaväzuje po uplynutí koncesnej lehoty previesť modernizované
osvetľovacie sústavy do vlastníctva objednávateľa.
5. Koncesionár odovzdá sústavu verejného osvetlenia objednávateľovi prostredníctvom
Preberacieho protokolu. Objednávateľ je povinný ku dňu uplynutia koncesnej lehoty prevziať
sústavu verejného osvetlenia od koncesionára. Ak objednávateľ nesplní uvedenú povinnosť,
zaväzuje sa uhradiť koncesionárovi všetky oprávnené náklady spojené s prevádzkou
verejného osvetlenia za každý deň omeškania a ž do protokolárneho prevzatia sústavy
verejného osvetlenia.
6. Koncesionár v preberacom protokole uvedie aj údaje odčítané z meračov elektriny, cez
ktoré sa meria dodávka elektriny do jednotlivých zariadení tvoriacich sústavu verejného
osvetlenia.
7. Koncesionár sa zaväzuje prevádzkovať sústavu verejného osvetlenia počas dohodnutej
koncesnej lehoty.

Článok 4
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje ukončiť zmluvný vzťah so svojím pôvodným dodávateľom na
dodávku elektriny do odberných miest, ku ktorým sú pripojené zariadenia verejného
osvetlenia ku termínu podľa dohody zmluvných strán.
2. Objednávateľ
súhlasí s tým, aby koncesionár zabezpečoval dodávku elektriny do
odberných miest, ku ktorým sú pripojené zariadenia verejného osvetlenia od termínu podľa
dohody zmluvných strán do konca koncesnej lehoty.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť na požiadanie koncesionára v súvislosti so
zmenou dodávateľa elektriny, a to najmä umožniť koncesionárovi, jeho zamestnancom,
dodávateľom prístup k jednotlivým zariadeniam, elektrickým rozvodom alebo iným objektom
súvisiacich s zariadeniami verejného osvetlenia.
4. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať koncesionára o akýchkoľvek
požiadavkách zo strany správcov dotknutých objektov alebo iných oprávnených subjektov.
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5. Objednávateľ vyhlasuje, ž e v súčasnej dobe je zabezpečená distribúcia elektriny a
napojenie
zariadení verejného osvetlenia na verejné rozvody elektriny a boli uhradené
poplatky súvisiace s pripojením a prístupom do distribučnej sústavy.
6. Objednávateľ vyhlasuje, ž e všetky oporné stĺpy alebo nosné časti, ku ktorým sú
osvetľovacie sústavy pripojené, sú v jeho vlastníctve, resp. má užívacie alebo iné právo, ktoré
mu dovoľuje umiestniť osvetľovacie sústavy. Objednávateľ sa zaväzuje udržiavať toto
oprávnenie počas celej koncesnej lehoty. Ak objednávateľ takýmto oprávnením nedisponuje,
zaväzuje sa ho získať od príslušného subjektu najneskôr ku dňu protokolárneho odovzdania.
7. Objednávateľ je povinný udržiavať všetky oporné stĺpy, ktoré sú v jeho vlastníctve a sú
na nich umiestnené zariadenia verejného osvetlenia, v prevádzkyschopnom stäve na vlastné
náklady.
8. Objednávateľ je povinný zabezpečovať údržbu verejného priestranstva v blízkosti
sústavy verejného osvetlenia, najmä odstraňovať konáre stromov v oblasti stromoradí, a na
verejných a súkromných priestranstvách, aby nedochádzalo ku kontaktom so zariadeniami
verejného osvetlenia.
9. Objednávateľ je povinný umožniť koncesionárovi neobmedzený prístup k zariadeniam
verejného osvetlenia, aj na pozemky vo vlastníctve objednávateľa, ktoré nie sú verejnou
komunikáciou alebo verejným priestranstvom, bez jeho súhlasu.
10. Objednávateľ je povinný vopred písomne oznámiť koncesionárovi umiestnenie
akýchkoľvek dodatkových elektrických zariadení (napr. slávnostne osvetlenie, kamery), na
odberné miesta, ku ktorým sú pripojené zariadenia verejného osvetlenia. V tejto súvislosti sa
objednávateľ zaväzuje uhradiť koncesionárovi všetky oprávnené náklady, na základe doby
pripojenia dodatkového elektrického zariadenia, hodnoty príkonu dodatkového zariadenia a
príslušnej sadzby dodávateľa elektriny za dodávku elektriny vrátane poplatku za jej
distribúciu.
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Článok 5
Koncesná lehota a následky jej uplynutia
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 10 (desať) rokov od účinnosti platnej zmluvy.

2. Predĺženie koncesnej lehoty je možné písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok 6
Cena a platobné podmienky
1. Cena za poskytované služby je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania.
Zmluvné strany sa dohodli, ž e objednávateľ bude poskytovať koncesionárovi peňažné
plnenia za služby spojené s prevádzkovaním verejného osvetlenia vrátane služby za
dodávky elektrickej energie a jej distribúcie do odberných miest, ku ktorým sú pripojené
zariadenia verejného osvetlenia vo výške 150 453,20 EUR bez DPH, 30 090,64 eur DPH,
180 543,84 EUR s DPH (slovom: Stoosemdesiattisíc päťsto štyridsaťtri eur 84/100 centov).
Ročné plnenia bude objednávateľ uhrádzať v mesačných splátkach, každá z nich bude vo
výške 1/12 výšky dohodnutého ročného plnenia, t.j. v sume 1 504,53 EUR s DPH
(slovom: Jedentisícpäťstoštyri eur 53/100 centov)
2. Cena za poskytované služby je pevne stanovená cena, ktorú je možné meniť len za
splnenia podmienok uvedených v tejto zmluve.
3. Zmluvné strany sa dohodli, ž e koncesionár je oprávnený upraviť cenu za poskytované
služby počas trvania zmluvy, ak:
a) s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka dôjde k zmene cien elektrickej
energie o viac ako 3 % z priemerných cien elektrickej energie účtovaných dodávateľom
elektrickej energie koncesionárovi, alebo
b) sa zmení výška poplatkov za distribúciu a rezervovaný výkon podľa rozhodnutí Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví.
Obe zmluvné strany budú akceptovať len dôvodne zmenenú cenu za poskytovanú službu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, ž e objednávateľ uhradí koncesionárovi peňažné plnenia za
poskytnuté služby na základe faktúry. Faktúra vystavená objednávateľovi musí mať
náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. Faktúra bude vystavená za
ukončený kalendárny mesiac, s lehotou splatnosti 30 dní.
5. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet
koncesionára.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má
koncesionár nárok na úroky z omeškania vo výške určenej podľa platných právnych
predpisov.
7. Zmluvné strany sa dohodli, ž e v prípade zmeny účtu alebo zrušenia účtu a jeho
nahradenia novým účtom oznámi jedna zmluvná strana túto zmenu druhej zmluvnej strane do
5 pracovných dní odo dňa vykonania zmeny.
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Časť II.
Modernizácia zariadení verejného osvetlenia
Článok 7
Predmet modernizácie
1. Predmetom modernizácie zariadení verejného osvetlenia sú svietidlá, svetelné zdroje,
výložníky a rozvádzače sústavy verejného osvetlenia obce. V rámci modernizácie dôjde k
výmene 210 ks svietidiel, 210 ks svetelných zdrojov, 210 ks výložníkov a 4 ks rozvádzačov, a
súčasne k doplneniu 12 ks svietidiel, 12 ks svetelných zdrojov, 12 ks výložníkov.
2. Miestom modernizácie sú zariadenia verejného osvetlenia obce Želovce vo vymedzenom
rozsahu.
3. Modernizácia zariadení verejného osvetlenia je riadne dokončená podpísaním
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ je podpísať preberací
protokol a prevziať vykonanú modernizáciu aj s vadami a nedorobkami, ktoré nebránia
užívaniu zmodernizovaní zariadení verejného osvetlenia. Koncesionár sa zaväzuje vykonanú
modernizáciu bez zbytočného odkladu po podpísaní preberacieho protokolu spustiť do
prevádzky a odstrániť prípadné vady a nedorobky.

Článok 8
Čas modernizácie
1. Modernizácia zariadení verejného osvetlenia vo vymedzenom rozsahu podľa tejto
zmluvy bude vykonaná do 90 dní odo dňa prevzatia miesta plnenia podľa zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ž e v prípade omeškania koncesionára s vykonaním
modernizácie zariadení verejného osvetlenia o viac ako 10 dní má objednávateľ nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

Článok 9
Práva a povinnosti koncesionára
1. Koncesionár je povinný vykonať modernizáciu verejného osvetlenia podľa čl. 7 tejto
zmluvy.
2. Koncesionár poskytne objednávateľovi záruku na ním vykonanú modernizáciu zariadení
verejného osvetlenia v trvaní min. troch rokov od skončenia koncesnej lehoty podľa čl. 3 tejto
zmluvy. Ak dôjde k predčasnému skončeniu tejto zmluvy, t.j. pred uplynutím koncesnej
lehoty, záruka na vykonanú modernizáciu začne plynúť od dňa skončenia tejto zmluvy.
Článok 10
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť koncesionárovi možnosti pripojenia potrebných
zariadení na účely modernizácie zariadení verejného osvetlenia, najmä miesto prívodu
elektrickej energie.

2. Objednávateľ je oprávnený počas modernizácie zariadení verejného osvetlenia priebežne
kontrolovať realizáciu modernizácie.
3. Objednávateľ je povinný odovzdať miesto modernizácie koncesionárovi do 30 dní odo
dňa účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí spíšu protokol, v ktorom
koncesionár vyznačí prevzatie miesta modernizácie. Ak objednávateľ neodovzdá
koncesionárovi miesto modernizácie v určenej lehote, lehota na modernizáciu sa primerane
predĺži.

Časť III.
Prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia
Článok 11
Predmet plnenia
1. Koncesionár sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi
predpismi poskytovať službu, zabezpečiť správu a údržbu verejného osvetlenia vo svojom
mene, na svoj účet a na vlastné nebezpečenstvo. Verejné osvetlenie musí byť
v prevádzkyschopnom stave. Koncesionár pri poskytovaní služby vystupuje ako samostatný
právny subjekt, zodpovedá za dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných právnych
predpisov súvisiacich s poskytovaním služby a výlučne sám znáša prípadné následky za ich
porušenie.
2. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť a zabezpečiť koncesionárovi nerušenú správu a
údržbu verejného osvetlenia počas trvania koncesnej lehoty.
Článok 12
Cas plnenia
v

%
1. Zmluvné strany sa dohodli, ž e koncesionár začne poskytovať službu a ž po vykonaní
modernizácie verejného osvetlenia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ž e služby podľa čl. 11 tejto zmluvy bude koncesionár
poskytovať v nadväznosti na vykonanie modernizácie verejného osvetlenia odo dňa
odovzdania a prevzatia diela podľa druhej časti tejto zmluvy.
Článok 13
Práva a povinnosti koncesionára
1. Koncesionár je povinný na účely zabezpečenia riadnej prevádzky verejného osvetlenia,
vykonať potrebné opravy, údržbu a odstrániť poruchy na zariadeniach verejného osvetlenia a
zabezpečovať službu verejného osvetlenia.
2. Koncesionár je povinný zaznamenať všetky poruchy, ktoré bránia prevádzke verejného
osvetlenia či znemožňujú riadne poskytovanie služby verejného osvetlenia bez ohľadu na to,
kým bola daná porucha nahlásená. Koncesionár v tejto súvislosti vedie zoznam porúch, ktorý
predkladá objednávateľovi raz mesačne, spravidla po skončení kalendárneho mesiaca, ku
ktorému je vedený.

3. Koncesionár je povinný v prípade výskytu poruchy, poruchu odstrániť najneskôr do 5
pracovných dní od oznámenia poruchy. Ak poruchu zistil sám koncesionár, odstráni ju, čo
najskôr alebo do 3 pracovných dní od zistenia poruchy.
4. Koncesionár je povinný viesť pracovný denník odo dňa začatia poskytovania služby.
Pracovný denník je vedený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie koncesionár
odovzdá objednávateľovi po uplynutí koncesnej lehoty. Záznamy v pracovnom denníku
potvrdzuje objednávateľ, a to minimálne raz mesačne.
5. Koncesionár je povinný zabezpečiť kontaktné číslo, resp. e-mailovú adresu, na ktoré by
bolo možné hlásiť poruchy verejného osvetlenia.
6. Koncesionár je povinný pre zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia bez
zbytočného odkladu, na základe vlastného zistenia alebo oznámenia objednávateľa, odstrániť
škody na zariadení verejného osvetlenia, ktoré nastali inak ako prirodzeným opotrebovaním,
najmä škodovej udalosti, úmyselného poškodenia, živelnej pohromy, požiaru, na náklady
objednávateľa.
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Časť IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok 14
Spoločné ustanovenia
1.
Akékoľvek ceny, peňažné plnenia a odmeny sa uvádzajú bez DPH, pokiaľ nie je v tejto
zmluve uvedené inak, a vždy sa k nim priráta DPH. Sadzba DPH je 20 %. Pokiaľ dôjde
zmenou všeobecne záväzných predpisov k zmene sadzby DPH, zmenená DPH sa premietne aj
do zmluvného vzťahu.
2.
Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. V prípade rozporu medzi slovenskou
verziou zmluvy a prekladom zmluvy do iného jazyka bude rozhodná slovenská verzia.
3.
Všetky oznámenia v súvislosti s touto zmluvou sa považujú za riadne doručené, ak ich
zmluvná strana doručí druhej zmluvné strane jedným z nasledovných spôsobov:
a) osobným doručením zmluvnej strane, ktorá je adresátom alebo zástupcovi tejto zmluvnej
strany. V tomto prípade sa oznámenie považuje za doručené deň nasledujúci po dni jeho
doručenia.
b) prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky zmluvnej strane, ktorá je adresátom. V
tomto prípade sa oznámenie považuje za doručené 3. pracovný deň po jeho
zaslaní.
c) e-mailom spolu s potvrdením o zaslaní, v pracovné dni a počas pracovnej doby medzi
08:00 a ž 16:00 hod. V tomto prípade sa oznámenie považuje za doručené deň nasledujúci
po dni jeho odoslaní.
Článok 15
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, ž e ustanovenia tejto zmluvy sú záväzné aj pre prípadných
právnych nástupcov zmluvných strán alebo iné tretie osoby, na ktoré bola riadne postúpená.

2.
Zmluvné strany sa dohodžli, že ak koncesionár zanikne, trvanie zmluvy nezanikne,
pokiaľ má koncesionár právneho nástupcu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, ž e pri plnení tejto zmluvy budú spolupracovať a budú sa
bezodkladne a písomne informovať o všetkých okolnostiach týkajúcich sa tejto zmluvy

Článok 16
Postúpenie práv a povinnosti
1. Zmluvné strany sa dohodli, ž e objednávateľ nie je oprávnený postúpiť svoje
práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu koncesionára.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ž e koncesionár je oprávnený postúpiť svoje práva a
povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu len so súhlasom objednávateľa. Súhlas
objednávateľa nie potrebný, ak koncesionár postúpi práva a povinnosti zo zmluvy
a) na inú právnickú osobu, ktorá zabezpečí správu, údržbu a modernizáciu verejného
osvetlenia, teda je spôsobilá zaistiť služby v rovnakej alebo obdobnej kvalite alebo
b) na inú právnickú osobu, ktorá je vo vzťahu ku koncesionárovi jeho
1. ovládajúcou osobou, alebo
2. ovládanou osobou, alebo
3. osobou ovládanou tou istou ovládajúcou osobou, ako sú tieto osoby definované v
ustanovení § 66a Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ neudelenie súhlasu na postúpenie práv a povinnosti musí náležíte
odôvodniť. Objednávateľ nemôže vyjadriť nesúhlas s postúpením práv a povinnosti, pokiaľ
nadobúdajúca osoba preukáže, ž e zabezpečí správu, údržbu a modernizáciu verejného
osvetlenia v rovnakej alebo obdobnej kvalite ako koncesionár.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dohodu o postúpení práv a povinnosti na základe
žiadosti koncesionára v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti koncesionára objednávateľovi.
Súčasťou žiadosti koncesionára s postúpením práv a povinnosti bude preukázanie, že
nadobúdajúca osoba je spôsobilá zabezpečiť službu vymedzenú v predmete zmluvy v
rovnakom alebo obdobnou rozsahu a aj splnenie podmienok účasti určených vo verejnom
obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy.

Článok 17
Rozhodné právo a riešenie sporov
1. Táto zmluva sa riadi a spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné
strany sa dohodli, ž e ich záväzkové vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia a
spravujú v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka. Obchodným
zákonníkom.
2.
Zmluvné strany vyhlasujú, ž e prípadné spory, ktoré vzniknú v budúcnosti v
súvislosti s plnením tejto zmluvy, budú riešiť vzájomnou dohodou za účelom dosiahnutia
zmieru v spornej otázke.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, ž é spor, ktorý sa nepodarí riešiť vzájomnou dohodou, bude
predložený na rozhodnutie príslušnému súdu so sídlom v Slovenskej republike.

Článok 18
Zodpovednosť za škodu
1. Zmluvné strany zodpovedajú za škody, ktorú spôsobili druhej zmluvnej strane porušením
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Zodpovednosť za škodu a nároky z toho vyplývajúce
sa spravujú Obchodným zákonníkom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ž e ukončením tejto zmluvy nie je dotknuté právo zmluvných
strán na náhradu škody.
Článok 19
Zmena zmluvy
1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán, a to číslovaným
dodatkom podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok 20
Skončenie zmluvy
1. Zmluva skončí uplynutím koncesnej lehoty podľa čl. 5 bodu 1 tejto zmluvy, ak nie je v
tejto zmluve uvedené inak.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím koncesnej lehoty na základe písomnej
dohody oboch zmluvných strán.
3. Túto zmluvu je možné ukončiť aj jednostranne, a to odstúpením z dôvodov uvedených
v tejto zmluve alebo výpoveďou.
4. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v prípadoch podľa § 344 a nasl. Obchodného
zákonníka a z týchto dôvodov:
a) ak sa koncesionár podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo objednávateľ návrh na
zavedenie nútenej správy obce,
b) ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu treťou stranou, pričom dotknutá zmluvná
strana je preukázateľne platobne neschopná alebo nastali iné okolnosti, ktoré odôvodňujú
začatie konkurzného konania,
c) ak bolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy obce objednávateľa,
d) ak bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e) ak druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
5. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj z dôvodu, ak koncesionár v čase uzavretia
tejto zmluvy nemal v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné
obstarávanie zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak mu právoplatne uložený zákaz
účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

6. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomne, obsahovať dôvod odstúpenia a musí byť
doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od okamihu
doručenia oznámenia o odstúpení. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky na zaplatenie
náhrady škody alebo prípadnej zmluvnej pokuty.
7. Objednávateľ je oprávnený ukončiť zmluvu doručením písomnej výpovede
koncesionárovi na základe nasledujúcich skutočnosti:
a) koncesionár neodôvodnene mešká s plnením modernizácie zariadení verejného osvetlenia o
viac ako 10 dní,
b) koncesionár nevykoná opakovane riadnu údrjbu, pričom opakovaním nevykonaním služby
riadnej údržby sa považuje viac ako dvakrát po sebe nasledujúce nevykonanie
počas koncesnej lehoty.
8. Koncesionár je oprávnený ukončiť zmluvu doručením písomnej výpovede
objednávateľovi na základe nasledujúcich skutočnosti:
a) objednávateľ sa opakovane, najmenej trikrát počas koncesnej lehoty dostane do omeškania
s úhradou ročného plnenia o viac ako 30 dní,
b) objednávateľ znemožní koncesionárovi plnenie služieb spôsobom a v rozsahu podľa tejto
zmluvy, a to neposkytnutím riadnej súčinnosti alebo nesplnením tých povinností, od ktorých
je závislé plnenie koncesionára.
9. Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany tri mesiace. Výpovedná lehota začne plynúť
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Výpoveď musí
byt' písomná, obsahovať dôvod výpovede a musí byť doručená druhej zmluvnej strane.
Výpoveďou zo zmluvy sa zmluva zrušuje od okamihu doručenia výpovede. Výpoveďou zo
zmluvy nezanikajú nároky na zaplatenie náhrady škody alebo prípadnej zmluvnej pokuty.
10. Pri odstúpení od zmluvy alebo pri výpovedi zmluvy sa uskutočnené peňažné plnenia
nevracajú.
Článok 21
Záverečné ustanovenia
1. Táto koncesná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle Objednávateľa.
2. Táto koncesná zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží po dve vyhotovenia, t.j. koncesionár dve vyhotovenia zmluvy a objednávateľ
dve vyhotovenia zmluvy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle,
nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej
obsahu po rozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú
4.
Ak sa stane niektoré ustanovenie neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným/
neaplikovateľným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
Zmluvné
strany
písomnou
dohodou
nahradia
neplatné,
neúčinné
alebo
nevykonateľné/neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením. Nové ustanovenie musí byt'

svojím obsahom a účinkom najbližšie nahradzovanému ustanoveniu, avšak účel tejto
zmluvy musí zostať zachovaný.
5.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej Prílohy č. 1 až 8.

V Želovciach dňa

V Považskej Bystrici dňa

/f.

(0 . ¿Q/C

Objednávate

Ing. Jú

Prílohy:
č. 1: Sústava verejného osvetlenia obce Želovce
č. 2: Odberné miesta pre zariadenia verejnéhoosvetlenia
č. 3: Ocenený výkaz výmer
č. 4: Harmonogram modernizácie zariadení verejného osvetlenia
č. 5: Harmonogram prevádzky a údržby zariadení verejného osvetlenia
č. 6: Katalógové listy všetkých typov ponukových svietidiel a svetelných zdrojov
č. 7: Katalógové listy všetkých typov ponukových výložníkov
č. 8: Certifikáty na všetky typy ponukových svietidiel, svetelných zdrojov a výtožníkov

