
ZMLUVA O DIELO 
Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z.z. 

(Obchodný zákonník) v platnom znení 

 

                       I.  Zmluvné strany 

1.1    Objednávateľ:                                                

Obchodné meno: Technické služby mesta Prievidza s. r. o. skrátene TSMPD s.r.o. 

Sídlo: Mariánska 17, 971 01 Prievidza 

Zapísané v Obchodnom registri OS Trenčín oddiel: Sro,vložka 2223/R; OÚ PD č. ŽR 307 8301 

IČO: 31 579 183 

IČ DPH: SK2020467350 

Zastúpenie: Ing. Marián Bielický - konateľ 

Zodpovedný pracovník:    Ing. Jozef Fábik – vedúci strediska verejného osvetlenia  
 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN:         SK20 0200 0000 0032 1885 8257                        (ďalej len ako „  objednávateľ “) 
 

1.2    Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: Ondrej Kmeť REVMONT 

Sídlo: Priemyselná 12, 971 01 Prievidza 

Zapísaný v Živnostenskom registri č. 307-3172, Obvodný úrad Prievidza 

IČO: 32 949065 

IČ DPH: SK 1020586204 

Zastúpenie: Ondrej Kmeť 

Zodpovedný pracovník: Jozef Szabo ml. – vedúci výroby 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:   SK83 5600 0000 0090 0045 7001                               (ďalej len ako „  zhotoviteľ “) 



 II.  Predmet zmluvy 
 
1.Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať v určených objektoch pre 
objednávateľa zhotovenie východiskových a pravidelných odborných prehliadok a odborných 
skúšok (ďalej len revízií )elektrických zariadení a elektrických rozvodov Verejného osvetlenia na 
území mesta Prievidza. 
2.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborné činnosti v dohodnutom rozsahu a dohodnutom 
termíne v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z. a podľa noriem STN 33 1500 a STN 33 2000-6 v súlade 
s potrebami a požiadavkami objednávateľa, ako aj v súlade s ponukou, ktorú zhotoviteľ predložil 
objednávateľovi. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy zodpovedne, 
s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami určenými vo Vyhláške MPSVaR SR 
č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti  technických 
zariadení ako aj v súlade s ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a normami, ktoré sa na predmet tejto zmluvy vzťahujú. 
3.    Konkrétne práce budú špecifikované v objednávke objednávateľa, ktorá bude tvoriť Prílohu 
č.1 tejto zmluvy. 
4.    Objednávateľ prevezme riadne včas vykonané dielo a zároveň sa zaväzuje, že za riadne 
a v súlade s touto zmluvou zrealizované a prevzaté práce zaplatí dohodnutú cenu podľa 
podmienok tejto zmluvy. 
5.    Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.  
6.   Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek   
udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala včasnú alebo riadnu realizáciu prác a mohla by   
spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením dohodnutých termínov.  
7. Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dohodnutým časom a riadne dokončené dielo odovzdať 
objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať. 
8. Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím 
objednávateľom o čom spíšu protokol o odovzdávaní a prevzatí diela. 
 
III. Lehota a spôsob plnenia záväzku zhotoviteľa 
 
1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi plnenie podľa čl. II. Bod 1 tejto zmluvy vždy 
na základe objednávky, ktoré môže vystavovať zodpovedná osoba objednávateľa písomne alebo e-
mailom. 
2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe požiadavky objednávateľa vystavenej formou objednávky 
podľa predchádzajúceho bodu 1. realizovať požadované plnenie v lehote do 30.11.2021, kedy 
budú všetky práce ukončené. 
 3. Objednávateľ sa zaväzuje na účel zabezpečenia plnenia predmetu zmluvy poskytnúť 
zhotoviteľovi súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu, to znamená, že zhotoviteľovi umožní prístup do 
dotknutých objektov. 
4.    Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť, odbornosť, správnosť a bezchybnosť poskytnutého plnenia. 
 
    IV. Cena a platobné podmienky 
 
1.    Cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách a v súlade so zákonom  
č.18/1996Z. z. v znení neskorších predpisov a jej vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z. stanovená 
dohodou zmluvných strán, vychádzajúcej z Cenovej ponuky vypracovanej zhotoviteľom na každé 
dielo resp. zákazku podľa jednotkových cien na jednotlivé úkony revízií uvedené v Prílohe č.1 tejto 
zmluvy.  
 



2.   V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, t.j. aj vrátane dopravy, poistenia,  
zliav, prirážok, vypracovania dokladu o výsledku revízie a pod.    
3. Cena diela bola dohodnutá vo výške 14960,00 € bez DPH, slovom štrnásťtisícdeväťstošesťdesiat 
euro. 
 
V. Platobné podmienky a fakturácia 

1.  Faktúra vystavená zhotoviteľom musí mať všetky náležitosti podľa príslušných právnych 
predpisov a musí byť v súlade  s touto zmluvou ako aj objednávkou, v opačnom prípade je 
objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie resp. opravu.  
2.  Fakturácia za vykonané práce bude vykonaná dvakrát na základe objednávateľom potvrdeného 
rozsahu vykonaných prác, a to k 31.7.2021 a k 30.11.2021. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doručenia objednávateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.   
3. Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo 
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.    
 
VI. Nebezpečenstvo škody 
 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe 
v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 
VII. Odovzdanie diela 
 

1. Dielo sa považuje za zhotovené  po kompletnom vykonaní revízií. 
2. O prevzatí diela sa spíše písomný preberací protokol, ktorý podpíšu zástupcovia oboch 

zmluvných strán. 
3. Ak dielo zásadným spôsobom nezodpovedá dohodnutému predmetu diela a zhotoviteľ nie 

je ochotný urobiť nápravu, môže objednávateľ dielo odmietnuť.  
 
VIII. Doba trvania zmluvy 
 
1. Zmluvné strany môžu zmluvný vzťah ukončiť dohodou zmluvných strán alebo písomným 
jednostranným odstúpením od zmluvy, pričom odstúpiť od zmluvy môže tá zmluvná strana, ktorá 
je dotknutá porušením zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou. 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch nasledovných porušení povinností 

zhotoviteľom: 
 - omeškanie zhotoviteľa s riadnym plnením v zmysle objednávky 
-  chybné plnenie zhotoviteľa. 
3. Pri odstúpení objednávateľa od zmluvy z dôvodu omeškanie zhotoviteľa s riadnym plnením v 
zmysle objednávky si objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť dohodnutú cenu v zmysle tejto 
zmluvy s čím zhotoviteľ bez výhrad súhlasí. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný odovzdať 
akékoľvek čiastkové plnenie prijaté od objednávateľa. 
4.    Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch nasledovných porušení zmluvných 

povinností objednávateľom: 
-  omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry 
 -  preukázateľné neposkytnutie dohodnutej súčinnosti zhotoviteľovi. 
5.    Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy aj  
bez predchádzajúceho písomného upozornenia a z dôvodu, že zhotoviteľ stratí oprávnenie  
alebo odbornú spôsobilosť na výkon činnosti uvedený v predmete tejto zmluvy.  



6. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. 
7. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
8. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy. 
 
IX. Zmluvné pokuty 
 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. II. ods. 1 tejto 
zmluvy v termíne určenom v čl. III. ods. 2 je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. 
2. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 dní odo dňa ich doručenia. Týmito zmluvnými 
pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.             
 
X. Záverečné ustanovenia  
 
1.    Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného  
zákonníka a súvisiacimi predpismi. 
 
2.    Zmeny zmluvy budú platné len po podpísaní písomných dodatkov k nej oboma zmluvnými 

stranami 
 
3.  Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po   
jednom vyhotovení 
 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej textu porozumeli a je  
 im zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý a že táto zmluva je prejavom ich slobodne   
a vážnej vôle, nebola uzavretá pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok,  
čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
 
5.    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
6.   Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité na 
spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto zmluvou s čím 
štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy. 
 

V Prievidzi dňa .................... 

Za objednávateľa:                                                                Za zhotoviteľa: 

 

 

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

Ing. Marián Bielický                                                                   Ondrej Kmeť 

konateľ spoločnosti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


