
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO  
č. ZoD_057/2021 

 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnení a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými 
stranami  
 
 
Objednávateľ:   mesto Topoľčany 
                          Námestie M. R. Štefánika 1/1 
                                     955 01 Topoľčany  
Zastúpený:              JUDr. Alexandrou Gieciovou - primátorka 
Bankové spojenie:       VÚB a.s. Topoľčany  
číslo účtu:              SK 23 0200 0000 0000 00227192 
IČO:                          00 311162 
DIČ:                             2021248537 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ:              Mestské služby Topoľčany, s. r. o.  
                          Nám. M. R. Štefánika 1/1 
                          955 01 Topoľčany 
Zastúpený:              Mgr. Martin Bucko, konateľ 
Bankové spojenie:       VÚB a.s. Topoľčany  
číslo účtu:              SK49 0200 0000 0026 2309 2756 
IČO:                          44818378 
DIČ:                          2022854053 
IČ DPH:              SK 2022854053 
Obchodný register:      Okresný súd Nitra oddiel Sro, vložka číslo 24871/N    
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
                                                                        Čl. I  
                                                            Predmet zmluvy  

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť pre objednávateľa údržbu 

a opravy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Topoľčany a v jeho 

mestských častiach, vrátane budovania nového osvetlenia a záväzok objednávateľa zaplatiť 

zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Obsahom zákazky je komplexná údržba a oprava zariadení 

verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Topoľčany s garantovanou 

funkčnosťou v súlade s platnými technickými normami a súvisiacou platnou legislatívou.  

 

                                                                      Čl. II.  

                                                            Predmet plnenia  

 

1. Predmetom plnenia je riadna údržba verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v 

meste Topoľčany, vykonanie pravidelných operácií zameraných na zabezpečenie správneho 

fungovania sústavy verejného osvetlenia (správa a údržba Stožiarov a/alebo nosnej časti 

svietidiel (výložníkov) elektrických vedení, ktorými je napájaná Sústava verejného osvetlenia 

a rozvádzačov verejného osvetlenia, resp. návestidiel (výložníkov), ktorými je napájaná 

cestná svetelná signalizácia vo vlastníctve objednávateľa) cestnej svetelnej signalizácie 

alebo jej ktoréhokoľvek komponentu, jej prevádzka, údržba, opravy, ktoré sú následkami jej 
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bežného opotrebenia, používania a/alebo straty obvyklej životnosti, vrátane dodávky 

všetkého potrebného materiálu. Predmet plnenia je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 – opis 

predmetu plnenia. 

2. Riadna údržba je vykonanie pravidelných operácií zameraných na zabezpečenie správneho 

fungovania sústavy verejného osvetlenia alebo jej ktoréhokoľvek komponentu, jej prevádzky, 

údržby, opravy, ktoré sú následkami jej bežného opotrebenia, používania a/alebo straty 

obvyklej životnosti. Súčasťou Riadnej údržby je aj. Vykonávanie údržby tak, aby bola 

zabezpečená prevádzka sústavy verejného osvetlenia so 100% funkčnosťou všetkých 

svietidiel sústavy verejného osvetlenia a prevádzka cestnej svetelnej signalizácie so 100% 

funkčnosťou.  

3. Predmetom plnenia je zároveň vykonávanie montáže a demontáže vianočnej výzdoby. 

4. Podnetom pre zásah riadnej údržby môže byť: Oznámenie tretích osôb; vlastná iniciatíva 

zhotoviteľa v rámci pravidelnej preventívnej činnosti a na základe podnetov poverenej 

zodpovednej osoby objednávateľa, a to elektronicky formou emailu, alebo telefonicky, pričom 

oznámenie tretích osôb a rovnako konanie zhotoviteľa z vlastnej iniciatívy musí byť 

objednávateľovi oznámené bezodkladne po zásahu.  

5. Zhotoviteľ začne vykonávať každý zásah riadnej údržby (rozumie sa: nástup elektromontérov 

na výkon, vrátane montážnej plošiny a servisného vozidla od nahlásenia poruchy) v 

požadovanom čase uvedenom v nasledujúcej tabuľke od podania oznámenia podľa 

predchádzajúceho odseku. Takúto údržbu sa zaväzuje zhotoviteľ uskutočňovať nepretržite a 

plynulo až do úplného ukončenia lehoty dodania:  

 

a) Izolovaný svetelný bod – 
odstránenie poruchy do  

 

 
24 hodín  

b) Min. tri za sebou nasledujúce 
svetelné body– odstránenie 
poruchy do  

 

 
12 hodín  

c) Všeobecné lokálne poškodenie 
ohrozujúce osvetlenie jednej 
alebo viacerých ulíc - 
odstránenie poruchy do  

 
 
12 hodín 
  

Ohrozenie zdravia, alebo života 
elektrickým prúdom – nástup 
elektromontérov na výkon, 
vrátane potrebného technického 
vybavenia a servisného vozidla 
od nahlásenia poruchy do  

 
 
 
 
 
30 minút  
 

d) Výpadok osvetlenia mesta v 
rozsahu vetvy, prípadne časti 
vetvy napájanej z jedného 
rozvádzača verejného 
osvetlenia – celá ulica, resp. 
štvrť) – nástup elektromontérov 
na výkon, vrátane potrebného 
technického vybavenia a 
servisného vozidla od 
nahlásenia poruchy do  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 hodín 
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                                                                      Čl. III.  
                                                 Osobitné podmienky na plnenie  

 
1. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite 

podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o 

nedostatočnej kvalite musí byť písomne odôvodnené v pracovnom denníku. 

2. Objednávateľ poskytuje zhotoviteľovi Passport VO, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne aktualizovať a odovzdávať Objednávateľovi aktualizovaný 

Passport VO podľa požiadaviek Objednávateľa aj v elektronickej podobe. 

4. Plnenie predmetu tejto Zmluvy bude zhotoviteľ zabezpečovať vlastnými technickými 

prostriedkami s tým, že k riadnemu a včasnému splneniu zadania zabezpečí potrebné 

množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov. Pri vykonaní služby bude 

zhotoviteľ postupovať samostatne s prihliadnutím na odborné pokyny a inštrukcie zo strany 

Objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii Plnenia nepoužije žiadny materiál, o 

ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý a nevhodný na použitie. Pokiaľ 

zhotoviteľ túto povinnosť poruší, nesie všetku zodpovednosť za škody a iné dôsledky a tým 

spojené.  

6. Zhotoviteľ je povinný po celú dobu trvania Zmluvy viesť pracovný denník. Čitateľne sa v ňom 

uvedú záznamy o mieste, čase a rozsahu služieb, ktoré vykonáva pre Objednávateľa. 

Taktiež je potrebné uvádzať pri každom odpracovanom dni jednotlivé položky použité pri 

realizácii a ich množstvo. Zhotoviteľ je povinný do pracovného denníka uvádzať všetky 

skutočnosti majúce vplyv na plnenie Zmluvy. Súčasťou pracovného denníka sú fotografie, 

ktoré sa číslujú a preukazujú stav zariadení pred opravou a po oprave.  

7. Pracovný denník zabezpečí zhotoviteľ. Formu pracovného denníka a jeho náležitosti 

odsúhlasuje Objednávateľ. Zhotoviteľ archivuje pracovný denník pod dobu najmenej 5 rokov 

od skončenia plnenia podľa tejto Zmluvy.  

8. Zápisy do pracovného denníka čitateľne zapisuje zhotoviteľ alebo ním poverený pracovník. 

Okrem toho môže do pracovného denníka uvádzať zápisy iba poverený zamestnanec 

Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyny uvedené Objednávateľom v 

pracovnom denníku čo do rozsahu, kvality aj časového vymedzenia uskutočnenia Plnenia, 

ktoré nie sú v rozpore s touto Zmluvou. Objednávateľ svojím súhlasným vyjadrením preberie 

Plnenie.  

9. Objednávateľ má právo priamo v teréne vykonávať priebežnú kontrolu Plnenia a kontrolovať 

jednotlivé postupy a kvalitu prevedenia.  

10. Objednávateľ nie je povinný prevziať službu, ktorá vykazuje vady a nedorobky. V prípade 

neprevzatia takýchto služieb objednávateľ vyzve k odstráneniu nedostatkov s uvedením 

termínu ich odstránenia.  

11. Zhotoviteľ bude povinný kedykoľvek na vyzvanie Objednávateľa a inak pravidelne najneskôr 

do 5 pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca predkladať k podpisu 

poverenému zamestnancovi Objednávateľa záznamy v pracovnom denníku. Poverený 

zamestnanec svojím podpisom preberie vykázané služby, ktoré zhotoviteľ riadne vykonal. 

Podpisom potvrdené prevzatie vykonaných služieb bude podkladom pre fakturáciu.  

12. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa bude realizovať prostredníctvom Čiastkových 

výziev - zadanie v súlade s touto Zmluvou.  

13. Zmluvné strany berú na vedomie, že predpokladaný rozsah predmetu plnenia uvedený v 

Prílohe č. 3 tejto Zmluvy je záväzný na plnenie Zmluvy a jednotlivé plnenia sa budú vždy 

realizovať na základe aktuálnej požiadavky Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, 
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že Objednávateľ má právo podľa potrieb uskutočniť nákup ku každej položke v hodnote, 

ktorá predstavuje maximálny predpokladaný odber pre danú položku tak, ako je uvedený v 

Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.  

14. Objednávateľ vystaví písomne jednotlivé objednávky – zadania, spravidla podľa potreby.  

15. Objednávka - zadanie obsahuje najmä druh Plnenia, množstvo, jednotkové ceny a miesto 

dodania. Objednávka - zadanie musí byť vyhotovené v písomnej forme a doručené 

zhotoviteľovi na adresu.  

16. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto Zmluvy sa písomným zadaním doručeným 

zhotoviteľovi rozumie aj zaslanie Čiastkovej výzvy – zadania elektronicky v emailovej forme 

kontaktnej osobe zhotoviteľa uvedenej v odseku 18 tohto článku Zmluvy. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že pri zaslaní zadania elektronicky sa Zmluvné strany dohodli, že moment 

odoslania písomnej Čiastkovej výzvy - zadania v pdf, respektíve emailu sa považuje za 

moment jej doručenia zhotoviteľovi.  

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť služby špecifikované v Čiastkovej výzve - 

zadaní a to v danej lehote, ktorá bude špecifikovaná pri jednotlivých zadaniach.  

18. Zhotoviteľ je povinný písomne alebo elektronicky vyrozumieť kontaktnú osobu Objednávateľa 

o termíne poskytnutia služby aspoň 2 pracovné dni vopred v čase od 7:00 do 15:00. 

19. Kontaktné osoby objednávateľa:  

Mgr. Peter Jánoš – referent pre komunálny odpad a verejné osvetlenie  

0908703033, peter.janos@topolcany.sk  

Ing. Peter Barta – referent dopravy, miestnych komunikácií 

0908728094, peter.barta@topolcany.sk  

Kontaktné osoby zhotoviteľa:  

Mgr. Ferdinand Minarovský – Technik VO 

0911 733 518, technik@sluzbyto.sk  

Antonín Klačanský –údržba VO 

0904 693 532 

20. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia po dobu troch rokov odo dňa 

protokolárneho prebratia plnenia Objednávateľom. Záruka na materiál sa poskytuje podľa 

záručných podmienok výrobcu. 

21. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po 

ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené ako sa prejavujú. Ďalej v 

reklamácii Objednávateľ môže uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom a v akom termíne 

požaduje vadu odstrániť.  

22. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť okamžite k odstráneniu reklamovanej vady, najneskôr však 

druhý pracovný deň po obdržaní reklamácie a to i vtom prípade, že reklamáciu neuznáva. 

Výnimkou je situácia, ak Objednávateľ na základe zdôvodnenia zhotoviteľa od uplatnenia 

reklamácie ustúpi písomným oznámením.  

23. Zhotoviteľ je povinný uviesť Objednávateľovi telefónne číslo, na ktorom je možné 

skontaktovať sa so zhotoviteľom od 7,30 hod. do 15,30 hod. v pracovných dňoch a 

zabezpečiť zodpovedného zamestnanca za účelom kontroly a prebratia prác v prípade 

naliehavých úloh a potrieb Objednávateľa. V prípade, že pri riešení naliehavých úloh 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy nebude možné zo strany Objednávateľa nadviazať kontakt so 

Zhotoviteľom (do 24 hodín v pracovných dňoch), Objednávateľ môže túto prácu objednať u 

iného dodávateľa na náklady zhotoviteľa.  

24. Zhotoviteľ predloží na požiadanie objednávateľovi overenú fotokópiu poistenia 

zodpovednosti za škody do výšky min. 100 000,- eur. Nesplnenie tejto povinnosti sa 

mailto:peter.janos@topolcany.sk
mailto:peter.barta@topolcany.sk
mailto:technik@sluzbyto.sk
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považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený na uloženie pokuty vo 

výške 1000,- eur a na odstúpenie od zmluvy.  

 
 
                                                               Čl. IV.  
                                       Cena za dielo a platobné podmienky  

 
1. Cena predmetu plnenia je stanovená podľa konkrétneho rozsahu dojednaných prác, ktorý 

vychádza zo schváleného rozpočtu mesta Topoľčany.  

2. Cena predmetu plnenia sa skladá z cenovej kalkulácie, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.  

3. Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť jednotkovú cenu Plnenia iba v rozsahu zvýšenej sadzby DPH. 

V prípade zníženia sadzby DPH je zhotoviteľ povinný znížiť jednotkovú cenu v rozsahu takto 

zníženej sadzby. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne informovať Objednávateľa o takto 

vykonaných úpravách jednotkovej ceny Plnenia. Pre vylúčenie pochybností platí, že v danom 

prípade dodatok k Zmluve nie je potrebný.  

4. Objem prác uvedený v prílohe č. 3 je predpokladaný podľa predchádzajúcich skúseností 

objednávateľa a z uvedeného dôvodu nie je záväzný.  

5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru na sumu, ktorá sa určí ako násobok 

jednotkovej ceny príslušného druhu Plnenia podľa prílohy č. 3 tejto Zmluvy a odobratého 

množstva Plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nevystavuje preddavkové 

zálohové faktúry.  

6. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

7. Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v 

záhlaví tejto Zmluvy.  

8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.  

 
 
                                                              Čl. V.  

                                         Doba platnosti a zánik zmluvy  

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to od 04.10.2021.  

2. Každá zmluvná strana môže zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede.  

3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený písomnou dohodou zmluvných 

strán alebo odstúpením od tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, 

ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zabezpečením požadovanej údržby a opravy 

verejného osvetlenia o viac ako 3 dni, alebo zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vykonať 

údržbu a opravu verejného osvetlenia v dohodnutom náhradnom termíne. Prejav vôle 

objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy musí byť urobený v písomnej forme a doručený 

zhotoviteľovi doporučenou zásielkou na jeho adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Zhotoviteľ je 

oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ je v omeškaní s platením faktúr o viac ako 

15 dní.  
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                                                            Čl. VI.  

                                              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 

mesta.  

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 verejného 

osvetlenia, objednávateľ určí zhotoviteľovi náhradný termín vykonania údržby a opravy 

verejného osvetlenia. Ak údržba alebo oprava verejného osvetlenia nebude riadne vykonaná 

ani v náhradnom termíne, objednávateľ je oprávnený poveriť vykonaním údržby alebo opravy 

tretiu osobu na náklady zhotoviteľa.  

3. Riadne vykonanie opravy alebo odstránenie nahlásených porúch potvrdí objednávateľ alebo 

ním splnomocnená osoba v evidencii odstránených porúch.  

 

 

                                                           Čl. VII.  

                                             Záverečné ustanovenia  
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

4.10.2021 za podmienky jej zverejnenia na webovom sídle v súlade s §47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník.   

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán iba 

formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.  

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 2 

rovnopisy.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, zmluve porozumeli, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a súhlasia s jej obsahom.  

5. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:  

 
Príloha č. 1 - opis predmetu plnenia 
Príloha č. 2 – stručný prehľad passportu verejného osvetlenia 
Príloha č. 3 - cenník 
 
 
V Topoľčanoch, dňa 30. 09.2021 
 
 
 
 

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

           objednávateľ                                                              zhotoviteľ 
         mesto Topoľčany                                      Mestské služby Topoľčany, s.r.o.                                            
  JUDr. Alexandra Gieciová                                           Mgr. Martin Bucko 
         primátorka mesta                                                          konateľ  
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                                                                            Príloha č. 1 – opis predmetu plnenia                         
 
 

- Súčasťou Riadnej údržby je aj potreba prác vzniknutá v dôsledku dopravných nehôd, v 
dôsledku živelnej pohromy (napr. blesk), v dôsledku poruchy distribučnej siete distribútora 
elektrickej energie, v dôsledku vandalizmu alebo nevhodného pôsobenia tretích osôb.  
- Zabezpečenie materiálov a náhradných dielov potrebných pre riadnu prevádzku a údržbu 
Osvetlenia pri vykonávaní riadnej údržby a údržbu cestnej svetelnej signalizácie pri 
vykonávaní riadnej údržby.  
- Výmena nefunkčných svetelných zdrojov (ortuťové výbojky, sodíkové výbojky, kompaktné 
žiarivky, lineárne žiarivky, halogénové výbojky, LED) – potrebné zabezpečiť prevádzky 
schopnosť a výmena nefunkčných svetelných zdrojov CSS (žiarovky 75W a 100W) – 
potrebné zabezpečiť prevádzky schopnosť.  
- Výmena nefunkčných svietidiel, predradníkov, poistiek a iných prvkov osvetľovacej sústavy, 
vrátane montáže káblových spojok pri oprave podzemných vedení.  
- Pravidelné povinné revízie elektrických zariadení, ktorých povinnosť vyplýva z právnych 
predpisov, tak aby každé zariadenie, kde takáto povinnosť existuje, malo platnú revíznu 
správu.  
- Pravidelné povinné ročné technické kontroly radiča cestnej svetelnej signalizácie, ktorých 
povinnosť vyplýva z právnych predpisov, tak aby každé zariadenie, kde takáto povinnosť 
existuje, malo platnú revíznu správu.  
- Pravidelné čistenie svietidiel a spojov v sústave verejného osvetlenia minimálne 1x ročne a 
pravidelné čistenie svietidiel a spojov cestnej svetelnej signalizácie minimálne 1x ročne  
- Oprava častí sústavy verejného osvetlenia, u ktorých bol identifikovaný chybový stav alebo 
vykazujú zníženú efektivitu výkonnosti a Oprava častí cestnej svetelnej signalizácie, u 
ktorých bol identifikovaný chybový stav.  
- Priebežná aktualizácia technického passportu sústavy verejného osvetlenia a CSS.  
- Pravidelné informovanie objednávateľa o stave verejného osvetlenia (minimálne dvakrát 
ročne) a podávanie návrhov na zmeny v sústave verejného osvetlenia vedúcich k zníženiu 
spotreby elektrickej energie.  
- Preventívne údržbové práce zabezpečované na pravidelnej báze - náter oceľových 
stožiarov, výložníkov, svietidiel a skríň rozvádzačov ochranným náterom.  
- V prípade, ak v rámci riadnej údržby bude dodávateľ vymieňať svietidlo, je povinný ho 
vymeniť za svietidlo s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami ako zamieňané a také, ktorého 
vonkajší tvar vopred schválil objednávateľ.  
- Zabezpečenie nepretržitého spojenia prostredníctvom telefonickej linky, e-mailovej 
schránky a webovej stránky za účelom ohlásenia problému - poruchy.  
- Zabezpečenie evidencie nahlásených porúch, servisných úkonov a výjazdov, spôsobu 
odstránenia porúch vrátane časovej stopy. Evidencia nahlásených porúch, servisných 
úkonov a výjazdov musí obsahovať históriu všetkých evidovaných vstupov.  
- Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby plnením povinností neprimerane nenarušoval 
prevádzku a výkon činností objednávateľa, pohodu bývania a pohybu na verejnom 
priestranstve.  
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Príloha č. 2 – stručný prehľad passportu verejného osvetlenia 
 

OM č.1 OM č.48

OM č.2 OM č.49

OM č.3 OM č.50

OM č.4 OM č.51

OM č.5 OM č.52

OM č.6 OM č.53

OM č.7 OM č.54

OM č.8 OM č.55

OM č.9 OM č.56

OM č.10 OM č.57

OM č.11 OM č.58

OM č.12 OM č.59

OM č.13 OM č.60

OM č.14 OM č.61

OM č.15

OM č.16

OM č.17

OM č.18

OM č.19

OM č.20

OM č.21

OM č.22

OM č.23

OM č.24

OM č.25

OM č.26

OM č.27

OM č.28

OM č.29

OM č.30

OM č.31

OM č.32

OM č.33

OM č.34

OM č.35

OM č.36

OM č.37

OM č.38

OM č.39

OM č.39/1

OM č.40

OM č 40/1 podružné k OM č. 40

R10/1 Rozvádzač mobiliaru hodín a kamier

RVO kvet. RVO Kvetináče

OM č.41

OM č.42

OM č.43

OM č.44

OM č.45

OM č.46

OM č.47

Družby

Dopravna

Brezová-Javorová

Agátová

OBSAH
Odbojárov

Jaseľska I.

Jaseľska II.

Továrnicka - drogéria

Továrnicka - kasárne

Fialková

A. Hlinku

Pod kalváriou

Stummerova Osivar

Sládkovičova - zrušené O.M.

Sedmikráskova

Skýcovska

Mojmírova

Jilemnického - zrušené O.M.

Pod nadjazdom Elektrokarbon

17.Novembra dets. zdrav.stredisko

Bernoláková Mliekareň

Tríbečská Marína

Tríbečská - Kotolňa

podružné k 39 M.R.Štefánika

Cyrila Metoda radnica

Nadjazd pri plavárni

17. Novembra - Jaroša

Wollkra

nám. M.R. Štefánika

Jesenského Matador

J. Matušku

Jurkoviča

Bazovského

Hviezdoslavova - dopr. ihrisko

Hviezdoslavova zvonica

Hviezdoslavova + Gagarinova

Hviezdoslavova - Letné kúpalisko

Hviezdoslavova Domov Dôchodcov

Pivovarnícka

Bernoláková stred.

Bernoláková - Krušovska

Bernoláková 1515

V. Beniaka

Krušovská Daňový úrad

Palárikova Mexiko

Gogolova

Podjavorinskej

Bernoláková SAD

Bernoláková Geodézia

Adamyho

Fullu

Stummerova park

Stummerova Most

Športovcov

Timravy

Zahradnícka - súkromná ul. Selecký a spol.

M. Bedzany

Semafor Továrnicka prechod

V. Bedzany

Semafor Športka

Semafor Stummerova ČSLA Tovarnícka a Stumerova 

Adámiho Rázusa

Semafor Továrnicka Družby Slobody
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Počet

59 kusov

56 kusov

2.631 kusov

2.603 kusov

1.743 kusov

216.182 W

Sumár

Počet fakturačných rozvádzačov VO

Počet rozvádzačov VO

z toho oceľových

Súčet výkonov VO celkom

Počet svietidiel OM celkom

Počet svetelných bodov celkom

Názov Poznámka
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Príloha č. 3 cenník  

 

 

 

Názov položky 
 

množstvo 
cena € 
bez 
DPH 

Cena € s 
DPH 

Odborný pracovník VO  Hod. 15,00€ 18,00€ 

Pomocný pracovník VO  Hod. 12,00€ 14,40€ 

Práca s plošinou na VO  Hod. 21,00€ 25,20€ 

Výkopové práce bagrom  Hod. 30,00€ 36,00€ 

Doprava na výjazd vozidlo do 
3,5t 

 
KM 0,50€ 

0,60€ 

Doprava na výjazd plošinou  KM 0,90€ 1,08€ 

Vyhľadávanie porúch – 
RADETON 8100 

 
Hod. 28,00€ 

33,60€ 

 
 


