
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi

Objednávateľom; Mesto Levice, Mestský úrad Levice
zastúpeným : RNDr. Ján Krtík, primátor mesta
so sídlom : Nám. Hrdinov č. 1.934 32 Levice
bankové spojenie : Príma banka Slovensko, a.s., č. ú. SK47 3100 0000 0042 2028 2802
IČO: 00307203

Zhotoviteľom:
a

Branislav fžold BARNY
zastúpeným: Branislav lžold
so sídlom: Družstevnícka ul. 6386/25, 934 01 Levice
bankové spojenie: VÚB, a.s. č.ú. SK86 0200 0000 0021 8800 2858
IČO; 43243223
DIČ: 1028251675
IČ DPH: SK1028251675

L
Predmet plnenia

„Uzatvorenie stojísk kontajnerov na odpady - čipový systém otvárania“, v zmysle výzvy na 
predloženie ponuky.

IL
Cena

Zhotovitel’ zhotoví predmet diela v celom rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy za 
dohodnutú zmluvnú cenu za zhotovenie diela, ktorá na základe prieskumu trhu je stanovená na

11.948,35 bez DPH
14.338,02 s DPH (viď. príloha č. 2).

III.
Čas plnenia

Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť predmet diela do 15.12.2022.

IV.
Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela je mesto Levice, vybrané lokality (12), ktoré sú uvedené v zozname 
(príloha č. 1 k zmluve).

V.
Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej

Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na objednávateľa 
dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v preberacom protokole o úspešnom odovzdaní 
a prevzatí diela.



VI.
Zodpovednosť za chyby

a) Zhotovitel’ zodpovedá za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
b) Zhotovitel’ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563 ods.2, resp. § 429 až § 431 Obchodného 

zákonníka. Dielo bude spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas záručnej doby 12 mesiacov 
dohodnuté vlastnosti.

VIL
Platobné podmienky

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po jeho riadnom zhotovení, odovzdaní 
a prevzatí.

2. Zmluvné strany sa dohodli na lehote úhradu ceny do 14 dní po prevzatí faktúry.

VIII.
Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa

Objednávateľ sa zaväzuje v priebehu celej výstavby poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.

IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Po zhotovení diela zhotovitel’ vyzve objednávateľa na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste 
plnenia.

2. Chyby diela zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ uviesť už v preberacom protokole.

X.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách;
1. V prípade, že zhotovitel’ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny predmetu plnenia za každý začatý týždeň 
omeškania.

2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska, zodpovedajúceho zmluvným 
podmienkam, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny predmetu 
zmluvy.

3. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z 
omeškania vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

4. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v 
akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

1.

XI.
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto 
informácie na iné zmluvné účely.



XII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v 
celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy k zmluve :
^ príloha č. 1 - Zoznam lokalít mesta Levice na uzatvorenie stojísk odpadových kontajnerov,
- príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií (zo dňa 7.9.2022).
4. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného 
zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej 
republike.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.

V Leviciach dňa J Q []9, 2022

Za objednávateľa:

•b

RNDr. Ján Krtík 
primátor mesta

Za zhotoviteľa:

B
Or
Č

í Branislav lžold



Príloha č. 1

Zoznam lokalít mesta Levice na iizatvoreníe stojísk odpadových kontajnerov (rok 2022):

1. Na lúkach 1,
2. Na lúkach 2,
3. Na lúkach 16,
4. Kpt. J. Nálepku 10,
5. Kpt. J. Nálepku 20,
6. Kpt. J. Nálepku 32,
7. Kpt. J. Nálepku 40,
8. Poľná 35,
9. Hlboká 2,
10. Hlboká 14, 
n. Školská 9,
12. A. Sládkoviča 2.



Príloha č, 2

Návrh na plnenie kritérií

predmet zákazky: Uzatvorenie stojísk kontajnerov na odpady - čipový systém otvárania

identifikačné údaje uchádzača;
Názov:
Sídlo:
IČO:

Branislav lžold BARNY 
Družstevnícka 6386/25 .Levice

43243223

Názov položky
Počet j. c. materiál spolu j. c. montáž spolu

DPH
cena spolu

ks materiá bez DPH montáž bez DPH vrátane^DPH

Operačná Jednotka RAK BES, plošný 
spoj

11 109,20 1201,2 35,00 385,00 317,24 1903,44

Access 7AH čítačka 11 105,60 1161,6 25,00 275,00 287,32 1723,92
Elektro mechanický zámok na
Dosuvné dvere

11 145,20 1597,2 25,00 276,00 374,44 2246,64

Gélový akumulátor 26 A 11 83,95 923,45 15,00 165,00 217,69 1306,14

Solárny regulátor 12/24V-5A 11 48,60 534,6 10,00 110,00 128,92 773,52

Programovanie RJ 11 0,00 0 40,00 440,00 88.00 528,00

PolykryStalický solárny fotovoltalcky 
panel s min. 2m přepojovacím káblom 
(ix min. 7m), 18V o výkone 115 Wp

11 167,00 1837 55,00 605,00 488.40 2930,40

PVC Box 11 56,80 624,8. 25,00 275,00 179,96 1079,78

Cylindrická vložka FAB, obojstranná 
vrát. kľúčov 22 ks

11 38,50 423,5 5,00 55,00 95,70 574,20

Kábtovanie, svorkovnice a ostatný 
materiál 11 30,00 330 50,00 550,00 176,00 1056,00

Zadlabávací zámok (krátky) 1 12,00 12 0,00 0,00 2.40 14,40

Doprava 12 14,00 168 0,00 0,00 33,60 201,60

Celkom 2 389,67 € 14 338.02€

Vypracoval: lžold 

Dátum: 7.9.2022 /

Ičiatka a podpis 
uchádzača

Branislav lžold BARNY
Družstevnícka ul. 6386/25,934 01 Levice 
ICO: 43 243 223, IČ DPH: SK102825 J675 

OÚ Levice, č. ž. r.: 420-19484 ■
■ *1'




