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Zmluva o prevádzkovaní cestnej svetelnej signalizácie 3A-ZoD-0070520
uzatvorená v podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Názov: Obec Ľubotice
Sídlo: Čsl. Letcov 2,08006 Ľubotice
Zastúpená: JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
IČO: 00690538
DIČ: 2021302965
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu v tvare IBAN: SK88 0200 0000 0000 2972 8572

Zhotovitel’:
Názov: O.S.V.O.comp, a. s.
Sídlo: Strojnícka 18, 08001 Prešov
IČO: 36460141
DIČ: 2020011950
IČ DPH: SK2020011950
Bankové spojenie: TATRABANKA
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756
Štatutárny orgán: Ing. Peter Bindas - predseda predstavenstva

Ján Lukáč - člen predstavenstva
E-mail: as@osvocomp.sk
Zapísaný v: Obeh. registry Okr. súdu Prešov, odd. SA, vložka č. 10129/P

Článok 1 
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zabezpečiť pre Objednávateľa prevádzku cestnej svetelnej signalizácie 
na území obce Ľubotice v rozsahu podľa ods. 2 tohto článku zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť za vykonané práce 
dohodnutú cenu podľa čl. 4 tejto zmluvy.

2. Rozsahom na účel tejto zmluvy sa rozumie vykonávanie monitoringu prevádzkových stavov, zabezpečenie prevádzky 
a údržby zariadení cestnej svetelnej signalizácie v obci Ľubotice na dobu 60 mesiacov odo dňa jeho odovzdania 
Zhotoviteľovi. (spoločne dälej len „Dielo“).

3. Cestnou svetelnou signalizáciou (CSS) sa na účely tejto zmluvy rozumejú technické zariadenia umiestnené spravidla na 
verejnom priestranstve, pozostávajúce z radiča, návestidiel, nosného zariadenia, silového vedenia a rozvádzačov 
(Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. príloha č.1, III. Časť skupina B)

4. Zhotovitel’ sa zaväzuje vykonávať prevádzku vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a v súlade s platnými právnymi 
predpismi, normami a smernicami, ktoré sú platné v Slovenskej republike. Zhotovitel' je oprávnený využiť na vykonanie 
Diela alebo jeho časti jedného alebo viacerých subdodávateľov.

5. Zhotovitel’ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tohto článku Zmluvy.

Článok 2
Miesto dodávky a montáže

1. Dielo sa zhotovitel’ zaväzuje vykonať v katastrálnom území obce Ľubotice .
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■otoviteľ berie na vedomie, že zariadenie CSS sa nachádza v zastavanom území obce a jeho súčasťou sú komunikácie, 
Ktorých prejazdnosť a priechodnosť musí zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce tak, aby v čo najmenšom 
rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb.

Článok 3 
Dodacie lehoty

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať:
• Denný monitoring CSS križovatka Duklianska - Lidl
• Denný monitoring CSS priechod pre chodcov Duklianska - MIRAD
• Pohotovostná služba 365 dní v čase od 6:00h - 20:00h

2. O odovzdaní CSS Zhotoviteľovi sa spíše medzi zmluvnými stranami písomný protokol, podpísaný oboma zmluvnými 
stranami.

3. Vykonávanie prevádzky a údržby CSS bude poskytované pravidelne počas 60 mesiacov tak, aby bola zabezpečená plná 
funkčnosť.

Článok 4
Cena poskytovaných služieb

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. nasledovne:

MJ Množstvo
celkom

Jednotková 
cena /deň 
bez DPH

Počet dní 
(60 mesiacov)

Cena
celkom bez 
DPH

DPH Cena 
celkom 
bez DPH

CDS križovatka Duklianska 
- LIDL monitoring

Ks 1 3,-€ 1800 5 400,-€ 1 080,-€ 6 480,-€

CDS priechod pre chodcov 
Duklianska - MIRAD

Ks 1 3,-€ 1800 5 400,-€ 1 080,-€ 6 480, -€

Cena spolu Ks 2 6,-€ 1800 10 800,■€ 2 160,-€ 12 960,■€

V cene je zahrnuté:
• Inštalácia monitoringu pre notifikáciu porúch cez GSM.
• Prepojenie zariadení CSS do dispečingu pre diaľkovú správu.

V cene nie je zahrnuté :
• Servis vzniknutých porúch vrátane materiálu (radič, LED a pod.) v rozsahu poškodenia zariadenia
• Vykonávanie pravidelnej servisnej kontroly v predpísanej časovej perióde v zmysle platnej STN EN 50 556 Systémy 

dopravnej signalizácie autorizovanou organizáciou a predloženie správy o stave CSS s výstupným protokolom 
o vykonaní ročnej technickej kontroly danej CSS.

• Vykonávanie pravidelnej odbornej prehliadky v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. na CSS v intervale 1 x za 4 roky.

Cena za dielo, dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle bodu 4.1 tohto článku je cenou pre zmluvné strany záväznou, bez 
možnosti jej jednostranného dodatočného zvýšenia zo strany zhotovitelé a je ju možné navýšit' iba o medziročný koeficient miery 
inflácie zverejnený Štatistickým úradom SR.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena prác, bude každoročne upravená podľa aktuálneho počtu a zložitosti CSS v obci 
k 31.12. predchádzajúceho roku zmluvy a upraví sa každoročne s platnosťou k 1.1. nadchádzajúceho roku.

Článok 5
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že práce bude objednávateľ hradiť mesačne, na základe faktúry, vystavenej dodávateľom do 
15 dní od začiatku obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Splatnosť faktúry je do 15 dní odo dňa jej vystavenia.
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prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek úhrady o viac ako 30 dní, objednávateľ zaplatí za 
omeškanie úhrady platieb za každý prípad a za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že vlastnícke Objednávateľa na prevádzkované dielo nie je v žiadnom prípade 
dotknutá a je počas celej doby platnosti zmluvy vo vlastníctve Objednávateľa.

Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán pri prevádzkovaní CSS

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť výlučne zariadenia, ktoré spĺňajú príslušné technické normy podľa právnych predpisov 
platných na území SR.

2. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, informácie a iné skutočnosti, ktoré by 
ovplyvňovali kvalitu CSS a jej funkčnosť.

3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať poriadok na celom území týkajúcom sa poskytovaných služieb.

4. Zhotoviteľ zabezpečí miesto vykonávania prác a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

5. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dodržiavanie protipožiarnych opatrení ako aj za dodržiavanie iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov na odovzdanom zariadení CSS v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený využiť pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy služby tretej osoby. 
Za služby poskytnuté treťou osobou zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ akoby ich poskytol sám.

7. Objednávateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu správnej funkčnosti zariadení CSS ako celku ako aj 
jednotlivých ostatných prvkov po celú dobu trvania tejto zmluvy.

8. Kontrolu vykonáva zhotoviteľ samostatne, prípadne v spolupráci so objednávateľom a o prípadných zistených 
nedostatkoch bezodkladne informuje objednávateľa.

9. Ak objednávateľ počas výkonu kontroly zistí nedostatky resp. vady, zhotoviteľ je povinný tieto odstrániť.

10. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotovitelé za neplnenie svojich povinností uvedených v tomto článku zmluvy sa 
považuje vplyv tretích strán, ako aj prípady tzv. vyššej moci, ktorými sú najmä, nie však výlučne: nepriaznivé počasie, 
prírodné katastrofy, požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo zásahy vojenských orgánov 
a podobne.

11. V prípade zistenia rozsiahlejších nedostatkov vzniknutých pôsobením vyššej moci alebo nepriaznivých poveternostných 
vplyvov alebo tretích strán, je zhotoviteľ po písomnej dohode s objednávateľom oprávnený odstrániť tieto nedostatky po 
odsúhlasení cien za realizáciu.

Článok 7
Osobitné dojednania

1. Ak u objednávateľa nastane potreba rozšírenia zariadení CSS, tento je povinný prednostne osloviť s požiadavkou 
zhotovitelé, a to písomnou formou.

2. Objednávateľ je povinný informovať zhotovitelé o pripravovanom rozšírení sústavy. Rozsah a délšie podmienky rozšírenia 
zariadení CSS budú dohodnuté v dodatku k tejto zmluve alebo v osobitnej zmluve podľa predchádzajúcej vety.

Článok 8
Trvanie a zánik zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 60 mesiacov od účinnosti zmluvy.

2. Zmluva môže zaniknúť:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
b) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
c) písomným odstúpením od zmluvy podľa ods. 3 tohto článku zmluvy.

3. Zánik zmluvy odstúpením jednej strany:
a) objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy iba v prípade hrubého porušenia zmluvných povinností zo strany 

zhotoviteľa,
b) zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy iba v prípade hrubého porušenia zmluvných povinností zo strany 

objednávateľa,
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ô) písomné odstúpenie je potrebné doručiť druhej zmluvnej strane v písomnej forme. Odstúpenie sa stáva účinným 
dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

Objednávateľ bude považovať za hrubé porušenie zmluvných povinností najmä: 
a) ak zhotovitel’ opakovane počas 3 mesiacov po sebe nasledujúcich nedodrží povinnosti

5. Zhotovitel' bude považovať za hrubé porušenie zmluvných povinností najmä omeškanie so zaplatením čo i len jedinej 
faktúry v trvaní viac než 30 dní.

6. OPCIA - v prípade, ak bude zo strany Objednávateľa spokojnosť s výkonom činnosti zhotoviteľa diela , môže ponúknuť 
zhotoviteľovi predĺženie predmetnej zmluvy o ďalších 60 mesiacov za predpokladu, že s touto podmienkou bude 
zhotovitel’ súhlasiť

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s článkom 47a Občianskeho zákonníka.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zánik tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá dopad na ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré 
majú vzhľadom na ich povahu, ako aj na prejavy vôle zmluvných strán zostať v platnosti aj po zániku Zmluvy.

3. Túto Zmluvu je možné meniť len vo forme číslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané 
štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom 
Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov.

5. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy.

6. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane Objednávateľ a 2 vyhotovenia Zhotoviteľ.

7. Zmluvné strany si túto Zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a 
že táto Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Ľuboticiach, dňa V Prešove, dňa 27.05.2020

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
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