
Rámcová zmluva o dielo 

(v zmysle ust. § 261 a nasl. Obchodného zákonníka)

o oprave a údržbe verejného osvetlenia, dodávke a montáži nových svietidiel verejného osvetlenia 
v obci Žihárec

1. Zhotoviteľ: Obchodné meno: KA STAV & HOLDING, s.r.o. 
Sídlo:      Trstice 1064, 925 42
IČO:      47430451  
IČ DPH:                  SK2023914090

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko
Číslo účtu:              4230186902/3100
Telefón, fax:           00421905389243
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Alexander Ambrus  – konateľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

a

2. Objednávateľ Obchodné meno: Obec Žihárec
Sídlo:      Žihárec
IČO:      00306347
DIČ:      2021024093

 
Bankové spojenie: Unikredit Banka
Číslo účtu: SK56 1111 0000 0011 5072 3006
Telefón, :         031/7798201
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Alajos Baranyay, starosta

I.
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je oprava a údržba jestvujúceho verejného osvetlenia a elektrických zariadení ako aj 
dodávka a montáž nových svietidiel verejného osvetlenia obci  Žihárec v rozsahu a spôsobom určenom 
na základe osobitných čiastkových objednávok objednávateľa.

II.
Miesto plnenia 

1. Miestom plnenia sú stĺpy verejného osvetlenia v správe obce Žihárec 

III.
Povinnosti a záväzky zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,

2. Zhotoviteľ  zodpovedá za vady vykonaných prác v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka 

3.      Materiál  potrebný na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia zabezpečuje zhotoviteľ po  
odsúhlasení objednávateľom. 



IV.
Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú,  odo dňa  účinnosti zmluvy do 31.12.2021.

V.
Čas a spôsob plnenia diela  

1. Čas  poskytovania  služby  je  nepretržitý  24  hodinový,  od  00,00hod.  do  24,00  hod.  Osoba 
zodpovedná za výkon a nahlasovanie porúch je zástupca starostu: Dionýz Bácsai  tel.kontakt : 
0905859493

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať údržbu a opravu verejného osvetlenia a elektrických zariadení len 
na základe písomnej objednávky vystavenej obcou Žihárec a to najneskôr do 3 dní od dátumu 
vystavenia objednávky. 

3.        Po odstránení poruchy verejného osvetlenia a elektrického zariadenia sa spíše tzv. pracovný list. 
Pracovný list bude dokladovať použitý materiál + prácu a iné súvisiace náklady. 

VI.
Cena za servis, fakturácia 

1. Cena za dielo sa určuje dohodou zmluvných strán nasledovne:

             - cena servisných prác bude stanovená na základe cenníka servisných  prác zhotoviteľa tvoriacou 
prílohu tejto zmluvy.

             - cenu náhradných dielov a dodaného materiálu bude zhotoviteľ účtovať vo výške obstarávacích 
cien uhradených zhotoviteľom.

 

2. Odhadovaná cena za dielo v súčte za celú dobu trvania zmluvy je vo výške  4 850,- EU. 

3.     Zhotoviteľ  vyhotoví  a doručí  faktúru  za  vykonané  práce  a dodaný  materiál  objednávateľovi 
a objednávateľ sa zväzuje uhradiť faktúru v termíne splatnosti. Faktúra je splatná do 15 dní odo 
dňa jej doručenia. 

4.          Objednávateľ určí zodpovedného zamestnanca za prevzatie prác : Dionýza Bácsaiho.

VII.
Spolupráca zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi voľný prístup k stĺpom a rozvádzačom verejného 
osvetlenia a rozhlasu a umožní mu vykonávať práce v pracovných a mimopracovných dňoch. 

2. Potrebné práce vykoná zhotoviteľ v rámci tejto zmluvy výhradne podľa samostatnej objednávky. 



VIII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Záručná  doba  na  dielo  podľa  tejto  zmluvy  je  24  mesiacov  a začína  plynúť  dňom  podpisu 
odovzdávacieho protokolu. 

2. Záruka na materiál sa poskytuje podľa záručných podmienok výrobcu.

3. Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady  spôsobené  nesprávnym  používaním  predmetu  tejto  zmluvy 
alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom. 

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
prípadne ďalšími právnymi predpismi.  Zhotoviteľ  bude pri  plnení  predmetu zmluvy postupovať 
s odbornou  starostlivosťou,  zaväzuje  sa  dodržiavať  všeobecné  záväzné  právne  predpisy, 
technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 
byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
jeden.

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali,  jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

V  Žihárec dňa   23. máj   2019

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

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

             




