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Zhotovitel':

zMLu V A o D l E L o č. z-8-2022-000062_00
uzatvorená podl'a $ 536 - s 565 obchodného zákonnĺka (dälej ako "Zmluva")

objednávatel':

Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, o1o 47 Żilina
lČo: 5'1 865 467
lČ DPH: sK212o814575
DlČ 2120814575
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SWIFT:SUBASKBX
Zápis v oR SR: okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vloŽka č.
1 0956/L
ZastÚpený: Mgr. Szllárd Mangult

riaditeľ divízie obchod a sluŽby
lng. MichalJaloviar
riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

LOZORNO spo!. s r.o.
Sĺdlo: Športové námestie 657t24,900 55 Lozorno
lČoi 44852142
lČ opH: sK2022849774
DlČ:2022849774
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s'
l BAN: SK1 856000000003275556001
SWIFT: KOMASK2X
Zápis v oR SR: okresný súd Bratislava l oddiel: Sro
vloŽka č.: 59238/8
Zastúpený: lng' Juraj Schwarz

konatel'

(d'alej len,,Zhotovitel"') (d'alej len,,objednávatel"')

(Zhotovitel' a objednávatel' d'alej spolu ako,,zmluvné strany")

1.1

čIánoł l.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotovitela vykonať pre objednávateľa dielo: ,,Dodávka a inštalácia
fotovoItického zariadenia o výkone 35,20 kWp" (dälej tieŽ ako ,,Dielo'') podl'a Technickej špeciÍikácie Diela,
ktoré tvorí Prĺlohu č. 'l Zmluvy (d'alej tieŽ ako ,,Technická špeciÍikácia") a záväzok objednávateľa zaplatiť za
vykonanie Diela dohodnutú cenu vo rĺýške a spôsobom dohodnutým v čl' lll. tejto Zmluvy a poskytnúť
Zhotoviteľovi sÚčinnosť pri vykonaní Diela v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve.
Zhotoviteľ sa zaväzĄe vykonať pre objednávateľa Dielo riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.
Zhotovitel' je oprávnený Dielo vykonať prostrednĺctvom subdodávatela (subdodávatelbv). KaŽdého
subdodávatel'a je Zhotoviteľ povinný predloŽiť objednávatel'ovi vopred na písomné odsúhlasenie, pričom
objednávateľ je povinný poskytnÚť Zhotovitehvi svoje vyjadrenie k akceptovatel'nosti subdodávateľa najneskôr
v lehote 5 dní odo dňa doručenia pĺsomnej Žiadosti objednávatel'a o pĺsomné odsúhlasenie subdodávatel'a.
V prípade vykonania Diela prostrednĺctvom subdodávateľa (subdodávatelbv) Zhotoviteľa, sa Dielo povaŽuje za
vykonané Zhotoviteľom samotným, čím Zhotoviteľ zodpovedá za Dielo akoby ho vykonal sám.
Zhotovitel' prehĺasuje, že je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu a zároveň potvrdzuje a zodpovedá za to, Že je
v plnom rozsahu oboznámený s Miestom inštalácie, že s v'ýnimkou Stavebnej pripravenosti Miesta inštalácie sÚ
splnené všetky ostatné podmienky pre zhotovenie Diela, Že je schopný Dielo podl'a tejto Zmluvy riadne a včas
vykonať, Že je odborne spôsobilý na vykonanie Diela a disponuje všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami
a Živnostenskými oprávneniami pre vykonávanie všetkých dodávok a prác v súlade s touto Zmluvou. Povinnosti
Zhotoviteľa podl'a predchádzaj(rcĄ vety sa povaŽujú za splnené aj v prĺpade, Že odbornou spÔsobilosťou na
vykonanie Diela a všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a Živnostenskými oprávneniami pre
vykonávanie všetkých dodávok a prác v súlade s touto Zmluvou disponuje Zhotovitelbv subdodávatel', ktorého
Zhotoviteľ poverĺ na zhotovenie Diela alebo jeho časti.
Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje azaväzĄe sa, Že dodané Dielo azariadenia, ktoré ho tvoria, budú
zodpovedať prĺslušným slovenským technickým normám.
objednávateľ prehlasuje, Že mu je známe technické riešenie Diela navrhnuté Zhotovitel'om v rozsahu Technickej
špeciÍikácie.
Zhotoviteľ je povinný vykonať fotodokumentáciu miesta inštaĺácie pred inštaláciou, v priebehu inštalácie a po jej
ukončení a jedno paré fotodokumentácie odovzdať objednávateľovi najneskÔr pri odovzdaní Diela.
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2.1

článok !l.
Miesto vykonanla, termín začiatku vykonávania a termín celkového ukončenla a odovzdania Diela

Miesto vykonania Diela: Jelšová 31, 9oo 55 Lozorno, stavba objekt ČoV so súpisným č.936, na parcele č.
8857/66 zapĺsané na LV č. 963, okres Malacky, katastrálne územie Lozorno, Elc kód odberného miesta
247Żs60'| 1 6'ĺ 0000 D (ďalej len,, M iesto ĺ nštalácie").
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2'2 Termín začiatku vykonávania Diela: do'ĺ5 dní od odovzdania a prevzatia Miesta inštalácie
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Termín celkového ukončenia a odovzdania Diela: do 180 dní od začiatku vykonávania Diela

objednávatel' je povinný zabezpečiť najneskôr do 12o dní od uzafuorenia tejto Zmluvy Stavebnú pripravenosť

Miesta inštalácie v rozsáhu podi'a bodu 2.g tolrto článku Zmluvy. Pokial' z tejto Zmluvy najmä bodu 2.3 vyplýva,

Že pri niektoých činnostiach Stavebnej pripravenostije Zhotovitel'povinný poskytnúť objednávatel'ovi súčinnosť

v rózsahu poála ooou 2'3 tohto článku Zmluvy, je k néj Zhotovitel'povinný v tu uvedenej lehote. Po zabezpečení

Stavebnej pripravenosti Miesta inštalácie v rózšahu podľa bodu 2.3 tohto článku Zmluvy spĺšu zm|uvné strany

písomný záznam s uvedením dňa prevzatia Miesta inštalácie Zhotoviteľom.

2.3

2.4

2.5

Zmluvné strany sa dohodli, Že Stavebnou pripravenosťou Miesta inštalácie sa rozumie:

a) splnenie obchodných podmienok prĺslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len ,,prevádzkovateľ

distribučnej sústavy") potrebných pre vykonanie Die|a, pričom na splnenie uvedeného poskýne Zhotovitel'

objednávatel'ovi súčinnosť spočívajúcu v komunikácii s prevádzkovatel'om distribučnej sústavy a v prĺprave

podkladov potrebných na podanie Žiadosti o pripojenie lokálneho zdrop do distribučnej sústavy

prevádzkovatel'a distribučnej sústavy'
b) splnenie technických podmĺenok príslušného prevádzkovatelä distribučnej sústavy potrebných pre vykonanie

Diela, pričom na splnenie uvedeného poskytne Zhotovitel' objednávatelbvi súčinnosť spočĺvajúcu v

komunikácii s prevádzkovatelbm distribučnej sústavy' v prĺprave podkĺadov, technickej dokumentácie

a projektovej dokumentácie podl'a podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy uvedených v návrhu

Zmluvy o pripojení lokálneho zdroja, prĺpadne vo vyjadrení k Žiadosti o pripojenie lokálneho zdroja'

c) disponovanie kladným stanoviskom prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite v Mieste

inštalácie pre lokálny zdroj elektriny, ktoný je súčasťou Diela, pričom na splnenie uvedeného poskýne

Zhotovitel' objednávatel'ovi sr]činnosť spočívajúcu v komunikácii s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a v

prĺprave podkladov pre splnenie všetkých podmienok pre dosiahnutia kladného stanoviska k rezervovanej

kapacite v Mieste inštatácie zo stany prevádzkovateľa distribučnej sústavy'

d) disponovanie stavebným povolenĺm v zmysle zákona č. 5o/1 976 Zb. o Územnom plánovanĺ a stavebnom

poriadku (stavebný zákon), prípadne disponovanie pĺsomným oznámenĺm stavebného úradu, Že proti

uskutočneniu ohlásených stavebných úprav nemá námietky, pričom na splnenie uvedeného poskytne

Zhotoviteľ objednávatelbvi súčinnosť spočĺvajúcu v komunikácii s prĺslušným stavebným úradom a v príprave

podkladov, technickej dokumentácie a projektovej dokumentácie podľa poŽiadaviek prĺslušného stavebného

úradu,
e) disponovanie uzatvorenou zmluvou o pripojení zariadenia uŽĺvatel'a sústavy do distribučnej sÚstavy medzĺ

objednávateľom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, pričom na splnenie uvedeného poskytne

Zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť spočívajúcu v komunikácii s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a v

príprave podkladov podl'a podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy'

f) moŽnosť Zhotovitela napojiť sa na jednotlivé médiá (voda, plyn, elektrická energia),

g) predloŽenie čestného vyhlásenia k priťaŽeniu strechy fotovoltickými panelmi, resp. čestného vyhlásenia k
'' priťaŽeniu strechy fotŃoltickými pänelmi na zákláde statického posudku vypracov-aného na základe

poŽiadavky objeđnávateľa auiorizovaným inžinierom pre statiku- stavieb, ktoré uskutočnil objednávateľ v

znenĺ vzoru čestného vyhlásenia, ktoý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy'
h) predloŽenie súhlasov viastníkov ďale-bo spoluvlastnĺkov Miesta inštalácie v zmysle bodu 7-4 Zmluvy.

zmluvné strany sa dohodli, Že Zhotoviteľ nie je v omeškanĺ s odovzdaním Diela najmä v prípade:

a) vyššej moči, pričom za vyššiu moc sa nä ĺeely tejto Zmluvy povaŽujÚ prĺpady, ktoré nie sú závislé od vôle

zmluvných strán ani ich nemôŽu ovplyvniť, t. j. najmä vojna, mobilizácia, Žiuelná pohroma, neočakávané

prírodné javy, klimatické podmienky' ktoré objektĺvne bránia riadnemu vykonaniu Diela,

b) prĺkazov, zákazov, zmien Diela a obmedzenĺ zo strany orgánov štátnej správy, samosprávy, inšpekcie,

prevádzkovateľa distribučnej sústavy a pod. ak neboli vyvolané konaním resp. nekonanĺm Zhotoviteľa'

c) neposkýnutím včasného a riadneho spolupôsobenia objednávateľa, najmä meškanie s odovzdanim

potrebnej dokumentácie, Stavebnou nepripravenosťou Miesta inštalácie v zmysle bodu 2.3 tohto článku

Zmluvy k zabezpečeniu ktorej je povinný objednávatel' za súčinnosti Zhotoviteľa v ľozsahu podl'a bodu 2.3

tohto článku Zmluvy alebo neposkytnutie riadne očakávanej súčinnosti zo strany objednávateľa s cieľom

riadneho plnenia predmetu tejto Zmluvy.

Všetky prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi bez zbýočného odkladu a je povinný

zapĺsáť'icn do stavebnéńo dennĺka vrátane đÔvodu ich vznjku. Zhotoviteľ je povinný vynaloŽiť všetko Úsilie, aby

takéto prekáŽky v prácĺ boli odstránené s čo najefektĺvnejším vynaloŽenĺm nákladov.

čtánok lll.
Zmluvná cena die|a, platobné podmienky

Celková cena Diela je 46.200,00 Eur bez DPH.
K celkovej sume buđe pripočítaná DPH podľa Zákona č). 222l2oo4 o dani z pridanej hodnoty v znenĺ neskorších

predpisov (ďalej ,,zákon o DPH") v píatnej sadzbe podľa dátumu dodania' Predmet Zmluvy je pre Účely

ustaňovenlä $69 ods. '12 písm. i1 zAxona č.2ź2l2oo4 Z.'z. o dani z pridanej hodnoty v znenĺ neskoršĺch predpisov

3.1

2t6



3.2

3.3

3.4
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dodaním stavebných prác, zaradených v sekcii F klasifikácie cPA. V zmysle uvedeného v nadväznosti na $ 69
ods. 1 7 zákona o DPH je v prĺpade, že je objednávatel' registrovaný za platiteľa DPH osobou povinnou platiť daň
objednávateľ - pr'ljemca predmetu Zmluvy.
Cena Diela zahŕřa všetky náklady Zhotovitel'a súvisiace s realizáciou Diela podlä tejto Zmluvy a jej prĺloh' vrátane
dodania zariadenia a nákladov na dopravu na Miesto inštalácie.
Prípadná zmena ceny môŽe byť riešená len pĺsomným očíslovaným dodatkom k tejto Zmluve, podpísaným
oprávnenýmĺ osobami za obe zmluvné strany. Za dohodu o zmene ceny nemoŽno v Žiadnom prípade povaŽovať
zápisy v stavebnom denníku alebo v iných zápisoch súvisiacich s Dielom, a to aj v prípade, ak by bol takýto zápis
alebo záznam v stavebnom dennĺku podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Zmluvné strany sa dohodli, Že cenu Diela podl'a bodu 3.1 tohto článku Zmluvy vyfakturuje Zhotovitel' riadnou
faktúrou vyhotovenou po odovzdan1 aprevzati Diela bez vád a nedorobkov. Podkladom pre vystavenie faktúryje
protokol o odovzdaní a prevzatĺ Diela vyhotovený podľa čl. Vl. tejto Zmluvy. Ak zavinenĺm objednávatel'a nedÔjde
vdeň preberacieho konania dohodnutého vzmysle bodu 6'1. tejto Zmluvy k odovzdaniu a prevzatiu Diela, Dielo
sa považuje za odovzdané a prebraté (protokol o odovzdaní a prevzatĺ Diela podpísaný aj zo strany
objednávatel'a) uplynutím lehoty päť dní od dohodnutého dňa preberacieho konania. Zhotovitel'vystavĺ konečnÚ
faktúru do 15 dní od odovzdania a prevzatia Diela. Dňom dodania pre účely DPH je deň podpísania protokolu o
odovzdaní a prevzatí Diela objednávatel'om, alebo deň, v ktorom uplynulo päť dní od dohodnutého dňa
preberacieho konania, ak zavinenĺm objednávateľa nedošlo k odovzdaniu a prevzatiu Diela. Splatnosť riadnej
faktúry dohodli zmluvné strany podl'a bodu 3.5 tejto Zmluvy.
objednávatel' uhradí cenu uvedenú v bode 3.1 tohto č!ánku Zmluvy v 60 po sebe idúcich mesačných
splátkach. Výška í. až 60. sp!átky je 770'00 Eur.
Splatnosť kaŽdej splátky je vŽdy'ĺ. deň v mesiaci. Prvá splátka bude splatná 1. deň mesiaca nasledujúceho po
podpise odovzdávacieho a preberacieho protokolu v zmysle bodu 3'4.' kaŽdá ďalšia splátka (2. aż 60. splátka)
bude splatná vŽdy 1. deň v kalendárnom mesiaci. objednávatel'uhradĺ jednotlivé splátky bezhotovostným
bankovým prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre, pričom ako variabilný symbol platby je
objednávatel' povinný uviesť pri kaŽdej splátke číslo uvedené na riadnej faktúre. Ak termĺn splatnosti pripadne na
deň pracovného pokoja, je splátka splatná najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja.
objednávatel' je oprávnený zaplatiť splátku aj v skoršom termíne'
objednávatel'a Zhotovitel'sa dohodli, Že pri nezaplatení ktoĘkolVek zo splátok včas, a to ani v dodatocnej lehote
15 dní poskýnutej objednávatel'oviv písomnej výzve Zhotovitel'a, sa celá nezaplatená zvyšná časť celkovejceny
plnenia uvedenej na riadnej faktúre stáva splatnou, a teda Zhotovitel' je oprávnený žiadať. o zaplatenie celej
nezaplatenej časti ceny Diela a objednávatel' je povinný celú nezaplatenú časť ceny Diela zaplatiť.
Zmluvné strany prehlasujú, Že dohodnutý spôsob úhrady ceny Diela v splátkach nie je v hrubom nepomere k
právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy pre Zhotovitel'a podl'a s 369d zákona č,. 51311991 zb.
obchodný zákonnÍk v znení neskorších predpisov.

4.1

článok lV.
Záĺuky na dielo, zodpovednost'za vady

Zhotoviteľ sa zaručuje, Že v čase dodávky predmetu Zmluvy budÚ jednotlivé sÚčasti Diela nepouŽité,
nepoškodené v súlade s touto Zmluvou' Zhotovené Dielo bude dosahovať ku dňu jeho odovzdania
objednávateľovi poŽadované technické parametre a bude v súlade s STN. Zhotovitel'odovzdá objednávateľovi
s Dielom aj príslušnú dokumentáciu (najmä projektovú dokumentáciu realizačnú a skutočného vyhotovenia), ako
aj všetky iné doklady potrebné pre kolaudáciu Diela.
Zhotovĺtel' poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov na funkčnosť Diela ako celku a na jeho spôsobilosť plne ho
uŽívať na určený účel, okrem tých súčastĺ Diela, u ktoých poskytuje predĺŽenú záruku podlä prĺlohy č.1

Technická špeciÍikácia Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že zoznam takýchto súčastĺ Diela, u ktoých je
poskytnutá predĺžená záruka aj s uvedením dĺŽky záručnĄ doby bude uvedený v Technickej špeciÍikácii a v
protokole o odovzdaní a prevzatĺ Diela. Záručná doba zaćina plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdanĺ a
prevzatí Diela a odstránení poslednej vady z tohto protokolu.
Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam určeným touto Zmluvou alebo jej prĺslušnými prĺlohami. Zhotovitel'
zodpovedá za skryté vady, ktoré má Dielo nielen v čase jeho odovzdania objednávatelbvi, ale aj za skryté vady,
ktoré sa vyskýnú počas záručnej doby dohodnutej v bode 4.2 tohto článku.
Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady ani záruka sa nevzťahujÚ na vady preukázatel'ne spôsobené mechanickým
poškodením, neodborným zásahom, nesprávnou obsluhou, pouŽĺvaním alebo údżbou, nedodržaním
prevádzkových predpisov objednávatel'om a/alebo treťou stranou.
objednávateľ je povinný reklamovať zjavné vady dodávky Diela najneskÔr do 5 dnĺ odo dňa prevzatia Diela.
Skrýé vady je objednávateľ povinný reklamovať pĺsomnou formou bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vade
dozvedel. V písomnej ľeklamáciije objednávateľ povinný uviesť výskyt a popis vady ako izodpovednú osobu za
objednávateľa pre koordináciu činnosti pri odstraňovanĺ vady.
Email pre nahlasovanie porúch počas záručnej doby: zelena@sse.sk
Zhotoviteľje povinný začať s odstraňovanĺm poruchy do 7 pracovných dní od nahlásenia vady.
objednávateľ je oprávnený postúpĺť práva týkajúce sa záruky poskytovanej na Dielo Zhotovitel'om na tretiu osobu
len so sÚhlasom Zhotovitel'a. Uvedené sa nevzťahuje na právneho nástupcu objednávateľa ani na subjekt' na
ktoý objednávateľ prevedie vlastnĺcke právo k Dielu'
objednávateľ je povinný uŽĺvať Dielo a jeho jednotlivé súčasti rnýlučne v súlade s účelom jeho určenia,
prevádzkorĺými, záručnými a servisnými pokynmi a poŽiadavkami Zhotoviteľa, resp. výrobcu Diela alebo jeho
jednotlitĺých súčastĺ'
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5.4

članox V.
Porušenie zm luvných povinností

V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinností uhradiť jednotlivé splátky ceny Diela v termĺne ich
splatnosti, má Zhotovitel' nárok na zapĺatenie Úroku z omeŠkania vo výške stanovenej platnými právnymi
predpismi.
V prípade nesplnenia Zmluvou dohodnutého termínu ukončenia Diela z dôvodu na strane Zhotovitel'a má
objednávatel' právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo rĺýške 0,o5o/o zdohodnutej ceny Diela za kaŽdý deň
omeškania' Termín ukončenia Diela sa primerane predlŽuje o dobu podl'a bodu 2.4lď1toZmlwy.
objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Zhotoviteľ:
a) bez uvedenia dovodu nezačal s vykonávanĺm Diela v dohodnutom čase, a to ani na základe výzvy

objednávatel'a, ak objednávateľ poskytol Zhotovitelbvi všetku potrebnú súčinnosť, a to vrátane zabezpečenia
stavebnej pripravenosti Miesta inštalácie podl'a bodu 2'2. a2.3 tejto Zmluvy'

b) ak Zhotoviteľ s vykonávanĺm Diela začal, avšak ho nedokončil a je v omeškanĺ s vykonaním Diela o viac ako
30 dní z dôvodov na jeho strane a Dielo nevykoná ani v dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom
v trvanĺ aspoň 30dnĺ,

c) ak bol na Zhotoviteľa vyhlásený konkuz alebo povolenie reštrukturalizácie alebo bol návrh na vyhlásenĺe
konkuzu alebo povolenie reštrukturalizácie zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo v prípade' ak bolo
prijaté rozhodnutie o jeho vstupe do likvidácie alebo zrušení bez likvidácie.

Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prĺpade:
a) ak odberné miesto v Mieste inštalácie nespĺňa technické podmienky a obchodné podmienky prísĺušného

prevádzkovatel'a distribučnej sústavy potrebné pre vykonanie Dieĺa,
b) zápomého stanoviska príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy k moŽnosti navýšenia rezervovanej

kapacity v Mieste inŠtalácie,
c) ak objednávatel' nezabezpečĺ stavebnú pripravenosť Miesta inštalácie ani v dodatočnej lehote poskýnutej

Zhotoviteľom,
d) ak je objednávateľ v omeškaní s plnením svojich záväzkov uvedených v článku Vll. Ęto Zmluvy, a toto

omeškanie trvá aspoň 'l5 dnĺ a k náprave nedÔjde ani v dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľom v trvanĺ

aspoň 15 dní,
e) ak je objednávateľ v omeškaní s plnenĺm svojich platobných záuäzkov podľa tejto zmluvy a toto omeškanie

tľvá aspoň 15 dní a k náprave nedojde ani v dodatočnej lehote poskýnutej Zhotoviteľom v trvanĺ aspoň 15

dnĺ'
f) ak bol na objednávateľa vyhlásený konkuz alebo povolenie reštrukturalizácie alebo bol návrh na vyhlásenie

konkuzu alebo povolenie reštrukturalizácie zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo v prĺpade' ak bolo
prijaté rozhodnutie o jeho Vstupe do likvidácie alebo zrušenĺ bez likvidácie.

Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy (s výnimkou podl'a bodu 5.4 písm. f), ak prevzal Miesto
inštalácie a s výnimkou podl'a bodu 5.8 tohto článku.
Zmluvné strany sa dohodli, Že v prĺpade ukončenia Zmluvy odstúpením si zmluvné strany vrátia navzájom
poskýnuté plnenia.
V prípade, Že od Zmluvy odstúpil Zhotoviteľ v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa, Zhotovitel' vráti
objednávatel'ovi zaplatenú cenu Diela zniżenlj o'.

a) cenu prác a služieb vykonaných do doby odstúpenia od Zmluvy,
b) náklady vyna|oŽené Zhotoviteľom, ktoré mu v súvislosti s touto Zmluvou do času odstúpenia vznĺkli,
c) náklady spojené s demontáŽou, odvozom a likvidáciou Diela alebo jeho jednotlitĺých častĺ,
d) cenu opotrebenia jednotliých častí Diela,
e) prípadnÚ škodu, ktorá vznikla na Diele.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť
/napr. vyššia moc/ trvajú viac ako 120 dní a objektĺvne nie je moŽné ich v tejto lehote odstrániť.

5.5

5.6

5.7

5.8

Clánok Vl.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 2 pracovné dni vopred, Že Dielo bude pripravené k odovzdaniu a prevzatiu'
Na základe oznámenia dohodne Zhotovĺteľ s objednávateľom termĺn preberacieho konania.
Dielo je rĺadne vykonané riadnym vykonaním skúšok podľa technických podmĺenok prevádzkovateľa distribučnej
sústavy, a to v prípade, ak sú tieto skúšky v zmysle stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy nevyhnutné.
o odovzdaní a prevzatĺ Diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktoý podpĺšu obe
zmluvné strany s uvedením prĺpadných vád a nedorobkov, lehoty ich odstránenia. Ak bude mať Dielo vady
a alebo nedorobky, uskutočnĺ sa nové preberacie konanie, vyššie uvedené ustanovenia sa aplikujú primerane.
objednávateľ prevezme Dielo výlučne v prípade, Že toto bude bez vád a nedorobkov' Zápis bude obsahovať
presnú špecifikáciu predmetu plnenia tejto Zmluvy, najmä zoznam všetkých dodaných komponentov, zariadenĺ
aich častĺ suvedením počtu kusov, výrobných čísel alebo suvedenĺm ich inej výstiŽnej ajednoznačnej
identifikácie.

6.1

6.2

6.3

416
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6.4 Ak zavinenĺm objednávateľa nedôjde v deň preberacieho konania dohodnutého v zmysle bodu 6.1. tohto článku
Zmluvy k odovzdaniu a prevzatiu Diela, Dielo sa povaŽuje za odovzdané a prebraté (protokol o odovzdanĺ a
prevzatĺ Diela za podpĺsaný aj zo strany objednávatel'a) uplynutím lehoty päť dní od dohodnutého dňa
preberacieho konania. Zodpovednosť Zhotovitel'a za vady Diela nie je však týmto dotknutá a Dielo sa nebude
považovať bez d'alšieho za zhotovené bez vád a nedorobkov.

6'5 Vzor protokolu o odovzdaní a prevzatĺ Diela tvorĺ Prĺlohu č.2 tejto Zmluvy.
6'6 Dňom úplného zaplatenia ceny Diela prechádza na objednávatel'a vlastnĺcke právo k zhotovenému Dielu. Dňom

umiestnenia Diela v Mieste inštalácie prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele.
6.7 objednávatel' je povinný strpieť označenie Diela a jeho častĺ ako majetku Zhotovitel'a alo aŽ do uhradenia celej

ceny Diela.
6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Že Dielo ostane po celÚ dobu trvania splácania ceny Diela na Mieste inštalácie'

Zmena umiestnenia Diela až do doby uhradenia celej ceny Diela je moŽná výlučne so súhlasom Zhotovitel'a.

7.1

článok Vll.
Spolupôsobenie objednávatel a

objednávatel' zabezpečí Zhotovitelbvi a nĺm povereným osobám sprístupnenie Miesta inštalácie na účely
zhotovenia Diela najneskôr vdeň začatia prác vzmysle čl. ll. bod2'2 tejto Zmluvy, na účely obhliadky stavby,
vykonania Diela a uýkonu reklamačných činností.
objednávateľ je povinný zabezpečiť stavebnú pripravenosť Miesta inštalácie podl'a bodu 2'2 a 2.3 tejto Zmluvy
počas celej doby vykonávania Diela, pričom Zhotovĺtel'sa zaväzuje poskýnúť objednávatel'ovi súčinnosť pri

niektoých činnostiach Stavebnej pripravenosti, a to v rozsahu podl'a bodu 2.3 tejto Zmluvy'.
objednávatel' prehlasuje, Že Dielo a jeho jednotlivé súčasti bude uŽívať výlučne v sÚlade s účelom jeho určenia,
prevádzkovými, záručnými a servisnými pokynmi a poŽiadavkami Zhotovitel'a, resp. uýrobcu jednotlivých častĺ
Diela.
Nakol'ko vlastníkom Miesta inštalácie je tretia osoba, zaväzuie sa objednávatel' o dodanĺ a inštaláciĺ Diela na
Mieste inštalácie informovať vlastnĺka Miesta inštalácie, pričom tento musĺ s vykonaním Diela podla tejto Zmluvy
súhlasiť. Jeho súhlas tvorĺ Prĺlohu č. 3 Zmluvy.

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

clánok Vl1!.
Spoločné a závereěné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto Zmluvou upravené, sa riadia prĺslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka.
objednávatel'prehlasuje, Že sa oboznámil so Zhotoviteľovou lnformáciou ohľadom spracúvania osobných údajov
zákaznikov nekomoditných produktov, vrátane osôb zastupujúcich lýchto zákaznĺkov (napr. zamestnanci,
členovia štatutárneho orgánu...) (d'alej len ,,lnformácia"), ktorá je dostupná aj na www.sse.sk, v časti ochrana
osobných údajov a zaväzuje sa oboznámiť s touto lnformáciou všetky dotknuté osoby uvedené v tejto zmluve
(napr. členovia štatutárneho oľgánu, zamestnanci, zástupcovia Zhotoviteľa), resp. podiel'ajÚce sa na plnenĺ tejto
zmluvy, čím si Zhotovitel' voči nim splnil informačnú povinnosť podl'a čl. 13 a nasl. GDPR, t. j. Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20161679 z 27' aprĺla 2016 o ochrane lzických osÔb pri spracúvaní
osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95/46/Es (všeobecné
nariadenie o ochrane Údajov.
Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky informácie a skutočnosti, ktoré sÚ uvedené v tejto Zmluve alebo budú
objednávateľom poskytnuté na plnenie predmetu Zmluvy, tvoria predmet obchodného tajomstva objednávatela
ako ho vymedzuje $ 17 obchodného zákonníka č. 513/'199í Zb. Zmluvné strany povaŽujú tieto informácie
a skutočnosti za dÔverné a Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že tieto informácie a skutočnosti neprezradĺ ani inak
neprístupní tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a, ani ich nepouŽije v rozpore
s dohodnutým účelom pre svoje potreby. Zmluvné strany berú na vedomie, Že zmluvná strana, ktorá porušĺ
ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná druhej strane nahradiť škodu, ktorá tejto strane dÔsledkom porušenia
zmluvných povinnostĺ vznikla.
Túto Zmluvu je moŽné meniť len formou v poradí očĺslovaného písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Za anerejnenie Zmluvy v súlade s právnymi predpismi zodpovedá
objednávatel', ktoý je povinný potvrdenie o zverejnenĺ/dôkaz o zveĘnenĺ tejto Zmluvy zaslať bezodkladne
Zhotovitelbvi. Bez zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s právnymi predpismi a obdrŽania vyššie spomenutého
potvrdenia Zhotoviteľ nie je povinný splniť si svoj záviiaok voči objednávateľovi v zmysle Ęto Zmluvy.
Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, pĺsomnosti podl'a tejto Zmluvy sa doručujÚ na adresy zmluvných strán
uvedené v záhlavi Zmluvy. Ak sa doručuje pĺsomnosť, ktorá v prĺpade nedoručenia druhej zmluvnej strane je
uloŽená na pošte s odbernou lehotou, počas ktoĘ sa druhou zmluvnou stranou nevyzdvihne a vráti sa zmluvnej
strane, ktorá ju odoslala, má sa za to' Že písomnosť bola druhej zmluvnej strane doručená uplynutĺm odbernej
lehoty na pošte.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, po jednom pre kaŽdú zmluvnú stranu.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Prĺloha č.1 - Technická špeciÍikácia Diela
Prĺloha č.2 - Protokol o odovzdanĺ a prevzatĺ Diela

J'
l,* 

V^

8.4

8.5

8.6

8.7
8

5/6

A'ĺ,ĺn



z-B-2022-000062-00

Príloha č.3 - Súhlas vlastníkov a/alebo spoluvlastníkov
Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie k priťaŽeniu strechy fotovoltickými panelmi
Táto Zmluva je určitým a zrozumitel'ným pĘavom danej, slobodnej a váŽnej vôle zmluvných strán, ktoré sú na jej

uzavretie plne spôsobilé a s jej obsahom súhlasia'

h{ąČł ?-v Žiline onu, ...'...l..3..llĄí'.Żĺllł'. .

Zhotoviteľ: Stredoslovenská energetika, a. s.

Podpis

objednávatel': LoZoRNo spol. s.r.o.

Podpis: ...... :..r2<;..

lng. JuĘ Schwalz
Funkcia: konateľ

Mgr. Szilárd Mangufi
riaditeľ divízie obcľ{}d aslvž*ĺý,

Podpis: .

',/
lng. Micl7ál Ja)svlar
riaditeľ$9kíle Predaj B2C zákazníkom

" L0Z0RN0 spol. s r,o.

-SPcrtove r'an", e57'24 9cc 55 Lĺlzcrlic
lco'' 44 852 i42 iĆ DPH' sK2C22B4g774
IBAN: SKlB 5600 0000 e032 TSSS 600i.{{. 1- -- - -1.

,,,ĺ,T''Ąl
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Prĺloha č. 1

sTREDosLovtNsKÁ
ENERGCTKA

TEcHNlcxÁ ŠpeclFlKÁclA D|ELA
FoToVoLTtcKÉHo zARlADENlA s INŠTALoVANÝM VÝKoNoM 35,20 kWp

Zhotoviteľ: objednávateľ:

Názov: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke B591/4B, o1o 47 Żilina
lČo: sĺ 865 467
lČ opľ: SK21208't4575
DlČ 2120814575
ZastÚpený: Ing. Mĺchal Jaloviar

riaditel' sekcie Predaj BZC zákazníkom

(ďalej len,,Zhotoviteľ")

Technická špecifikácia Diela

Záruky: 't2 rokov na konštrukciuFVZ panelu
25 rokov na minimálny výkon 80 %
5 rokov na menič
2 roky na komplet dielo

Názov: Lozorno spol. s.r.o.
Sídlo: Športové námestie 657ĺ24,900 55 Lozornc
tlo:448s2142
lČ opH: s}<2022849774
DlČ,'' 2022849774
Zastúpený: lng. Juraj Schwarz

(ďalej len,,objednávateľ'')

lnżiniering, pomoc pri vybavovaní povolení pre montáŽ FVZ

Revízna správa zariadenia

Projektová dokumentácia -realizačná a skutočného vyhotovenia

Dopravné náklady

VysokozdviŽná plošina

Nastavanie a odskúšanie systému

Elektromontáżne práce (zapojenie komponentov)

MontáŽne práce (montáŽ konštrukcie, panelov a komponentov)

Práca a sluŽby

PodruŽný materiál (lišty' káble' vodiče' rozvádzač' ističe...)

3x meracie transformátory

1ks Goodwe S-MT series GW-36K-MT

Ez meter-3f - modul pre zabránenie prietoku - dosah 100m

Komponenty -poŽiadavka ZSD (relé' ističe' skúšobné svorky)
Prepäťová ochrana Dc' Ac

Rozvádzač AC

KabeláŽ na pripojenie FV panelov

Konštrukcia na šikmú strechu pre uchytenie panelov

64ks FV panel 550K /p

Materiál FVz 35'2 KWp

Popis
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Príloha č.2

sTREDosLovENsKÁ
ENERCET'KA

oDoVzDÁVAcí A PREBERACí pRoĺoxol_
Preberací protokol je zároveň dodacím lĺstom, záruěným listom, dokladom o inštalácii a uvedení
zariadenia do prevádzky

V súlade so Zmluvou o dielo medzi

objednávatelbm:
Názov: Lozorno spol. s.r.o.

Sídlo: Športové námestie 657t24,900 55 Lozorno
lČoi 44852142
osoba zodpovedná: lng. Juraj Schwaz
Register, reg. číslo:

Zhotovitel'om/DodávateI'om :

Spoločnosť: Stredoslovenská energetika, a.s.
Sĺdlo: Pri Rajčianke 859'ĺ/48, o1o 47 Żlina
lČo: 51 865 467
osoba zodpovedná:
Register, reg' čĺslo:

Na základe Zmluvy o dielo č. ............. zo dňa ..

montáž fotovoltického zariaden ia.
...., objednávatel' preberá od Zhotoviteľa dodávku a

Súpls dodaných prác a materiálu

ZOSTAVA

Súpls dodanej dokumentácie

a

PD skutočného vyhotovenia s CD:
oPos (revízna správa):

(vyhotovil, dňa ' číslo PD)
(vyhotovil, dňa , čĺslo oPos)
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Príloha č.2

sTReDosLoveNsKÁ
ENCRGETIKA

Súpis zistených vád pri prcvzatí zariadenia

Dátum odstránenia:

PoznámKy:

Záruěná doba:
Zhotoviteľ poskýuje objednávateľovi záruku v trvanĺ 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela objednávateľovi,

pokiaľ nebolo zmluvne dohodnuté inak.

Dielo bolo odovzdané funkčné objednávateľovi dňa

V .' dňa
za objednávateľa za Zhotoviteľa:

Meno a priezvisko Meno a priezvisko
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sTREDosLovENsKÁ
ETIERCETIKA

Sú h las vlastn íka dotlĺn utej neü'nm ulteľnosti

Spoločnosť obec Lozorno, so sĺdlom Hlavná 1, 90055 Lozorno lČo: 00304905 (ďalej len Vlastnĺk nehnuteľnosti)
je výlučným vlastníkom stavby objekt ČoV Jelšová 31, 90o 55 Lozorno, s.č. 936, stojacej na pozemku CKN parc'
č. 8857/66, zapísanej na LV č.963 pre obec a k'Ú. Lozorno (uvedená stavba a stavbou zastavaný pozemok ďalej
spoločne aj len ako Dotknuté nehnutel'nostĺ).

Vlastnĺk nehnutel'nostĺ je iníormovaný o skutočnosti, že spoločnosť Lozorno spol. s.r.o., so sídlom Športové
námestie 657t24,90o 55 Lozorno, lČo:4p'852142 (ďalej len objednávatet) má v úmysle uzavrieť zmluvu o dielo
so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s., so sĺdlom: Pri Rajčianke 8591/48, o1o 47 Žilina, lČo:
51 865 467 (ďalej len SSE) v právnom postavení zhotoviteľa, na základe ktoĘ má SSE dodať objednávateľovi
Fotovoltické zariadenie (ďalej len Zariadenie), kloýlálé bude umiestnenýĺálé na adrese Jelšová 31' 900 55
Lozorno

Vlastník nehnutel'nosti týmto dáva svoj bezpodmienečný a neodvolatel'ný súhlas s:
l' inštaláciou aumiestnením Zarĺadenia nďv budove objekt ČoV s č' 936 adresa Jelšová 31,900 55

Lozorno,
ĺl' vstupom SSE a jej subdodávateľov na Dotknuté nehnuteľnosti a do nich a
lll. prístupom motorovými vozidlami do Dolknutých nehnuteľností za Účelom:_ a) inštalácie Zariadenia v súlade so zmluvou o dielo medzi SSE a objednávateľom'

b) vykonávania následných opráv a ÚdrŽby Zariadenia po inštalácii'
c) vykonanie demontáŽe Zariadenia alebo jeho časti zo strany SSE ako jeho vlastníka.

Vlastník nehnuteľnostĺ neodvolateľne vyhlasuje, że bol oboznámený so skutočnosťou, Že pre inštaláciu
Zariadenia je nevyhnutné vykonať také stavebné zásahy do konštrukcie stavby, ktoré umoŽnia správnu
a bezpečnú ĺnštaláciu a prevádzku Zariadenia.

Uvedený súhlas platí po celú dobu trvania vlastníckeho práva SSE k Zariadeniu a práva ktoré pre SSE z tohto
súhlasu vyplývajú' je SSE oprávnená preniesť alebo previesť na iné osoby.

Vlastník nehnuteľností je povinný o právach vyplývajúcich pre SSE a iné subjekty z tohto súhlasu informovať
ktoréhokoľvek a kaŽdého budúceho vlastníka Dotknutých nehnuteľností'
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Čestné vyhlásenie k pritaženiu strechy fotovoltickými panelmi

objednávateľ:
Názov: Lozorno spol. s r.o.
tlo:44\sz14z
Sídlo: Športové námestie 657 l24,900 55 Lozorno
Zastúpený: lng. JuĘ Schwarz, konatel'

Úaaje o Mieste inšta!ácie:
Adresa: Jelšová 31,900 55 Lozorno
Parcelné číslo: 8857/66
Elc kód odberného miesta: 24zzs6011610000D

objednávatel' týmto čestne prehlasuje, Že strecha objektu na Mieste inštalácie uvedeného vyšŠie je
plne spÔsobilá a konštrukčne dimenzovaná pre inštaláciu a montáŽ fotovoltického zariadenia o výkone
35,20 kWp, v rozsahu 64 ks fotovoltických panelov typu .........'. s podpornou konštrukciou typu

.'.....'..........s vel'kosťou priťaŽenia strechy objektu na Mieste inštalácie kN/m2
podľa Technickej špecifikácii Diela, ktorá tvorí Prĺlohu č. 1 Zmluvy o dielo i,. z-8-2022-000062-00
(d'alej len ,,Zmluva o dielo"), t.j' charakteristika strechy a strešná krytina objektu vyhovuje zaťaŽeniu
konštrukciou s fotovoltickými panelmi podl'a Technickej špecifikácie Diela.

objednávateľ týmto zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, Že v prípade, ak sa vyššie uvedené
prehlásenie objednávatel'a preukáŽe ako nepravdivé a pri inštalácii a/alebo po inštaláciifotovoltického
zariadenia strecha objektu na Mieste inštalácie vyššie uvedenÚ zát'aŽ konŠtrukciou s fotovoltickými
panelmi nevydrŽí, nenesie za to zodpovednost'Zhotovitel'v zmysle Zmluvy o dielo.

dňa

Podpis:

lng. JuĘ Schwarz, konatel'

Príloha ě' 4
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