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DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY VEREJNÉHO 

OSVETLENIA MESTA ŽILINA 
 

uzatvorenej dňa 22.06.2009 podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 

(ďalej aj ako „dodatok č.3“) 
 

medzi 
 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:    Mesto Žilina   

       so sídlom MsÚ Námestie obetí komunizmu č. 1 

       011 31 Žilina  

IČO:      321796 

bankové spojenie:    Prima Banka Slovensko, a.s. 

IBAN:      SK37 5600 0000 0003 3035 3001  

zastúpený:     Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

kontaktný email:    peter.fiabane@zilina.sk 

 

(ďalej len " objednávateľ") 

 

 

a 

 

 

Poskytovateľ:    Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

sídlo:       Kvačalova 2, 011 40 Žilina 

zástupca vo veciach zmluvných :    Ing. Ján Barienčík, PhD. 

zástupca vo veciach technických:  Ing. Henrich Varecha, PhD. 

IČO:       36007099 

DIČ:       2020447583 

IČ DPH:     SK2020447583 

bankové spojenie:          Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:                     SK78 0200 0000 0027 2107 1158 

SWIFT:     SUBASKBX 

kontaktný email:    henrich.varecha@dpmz.sk   

       jan.bariencik@dpmz.sk  

telefónne číslo:    +421 908 979 119; +421 41 566 01 13 

 

(ďalej len " poskytovateľ ") 

 

So súhlasom:      Všeobecná úverová banka, a.s. 

      so sídlom: Mlynské nivy 1, Bratislava   829 90   

      IČO: 31 320 155   

zapísaná v OR OS Bratislava I, Vložka č. 341/B, 

Oddiel: Sa 

(ďalej len „banka“) 

 

(ďalej objednávateľ , poskytovateľ a banka spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
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Preambula 

 

1. Objednávateľ a poskytovateľ uzavreli dňa 22.06.2009 Zmluvu o poskytovaní služby verejného 

osvetlenia (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok poskytovateľa poskytovať 

objednávateľovi službu verejného osvetlenia mesta Žilina a zároveň záväzok objednávateľa 

platiť za poskytovanie tejto služby poskytovateľovi dohodnutú odmenu. Dňa 30.03.2010 

uzatvorili objednávateľ a poskytovateľ dodatok č. 1 k Zmluve a dňa 05.10.2011 uzatvorili 

dodatok č. 2 k Zmluve. 

 

2. V nadväznosti na Čl. VIII bod 3) Zmluvy pristupujú zmluvné strany k uzavretiu dodatku č. 3 k 

Zmluve, a to nasledovne: 

 

I. 

Predmet dodatku č. 3 

 

 

1. Článok II bod 2) Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením: 

 

2) „Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi službu verejného osvetlenia - 

zabezpečenie požadovanej technickej a prevádzkovej úrovne systému verejného osvetlenia v 

rozsahu zabezpečenia pohotovosti, revízie technických zariadení, vytyčovania, pravidelnej 

údržby a odstraňovania poškodení verejného osvetlenia  a zabezpečenia dodávky energií 

potrebných pre riadne fungovanie verejného osvetlenia a ostatné administratívne úkony 

spojené s poskytovaním služby. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi službu 

verejného osvetlenia mesta Žilina v rozsahu danom existujúcou sieťou verejného osvetlenia, 

ktorú má poskytovateľ služby v nájme podľa osobitnej zmluvy“. 

 

2. Článok II bod 3) Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením: 

 

3) Pod zabezpečením požadovanej technickej a prevádzkovej úrovne systému verejného 

osvetlenia sa na účely tejto zmluvy rozumie súlad reálneho technického stavu a prevádzky s 

požiadavkami stanovenými platnými právnymi predpismi a rozhodnutiami mestského 

zastupiteľstva mesta Žilina.“ 

 

3. Článok II bod 5) Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením: 

 

„5) Sústavou verejného osvetlenia sa na účely tejto zmluvy rozumejú technické zariadenia 

umiestnené spravidla na verejnom priestranstve pozostávajúce zo svetelného zdroja, nosného 

zariadenia a rozvodu. Jednotlivé svetelné zdroje sú osadené na nosných zariadeniach, ktorými 

sú najmä osvetľovacie stožiare, iné stožiare, závesné laná, fasády budov.“ 

 

4. Článok III bod 2) Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením: 

 

„2) Zmluvné strany súhlasne potvrdzujú, že dňa 8.2.2021 uzatvoril poskytovateľ 

so spoločnosťou ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s., IČO: 31 322 999 Zmluvu na 

zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina, predmetom ktorej je 

zabezpečenie služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina za 

odplatu, pričom k 10.02.2021 skončila platnosť a účinnosť zmluvných vzťahov so spoločnosťou 

Siemens Mobility, s.r.o.. 

 

 

5. Článok III bod 3 písm. a), c) sa nahrádzajú nasledovným znením: 
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a) zabezpečovať dodávky plnení spoločnosti ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. v 

rozsahu práv a povinností, ku ktorým sa poskytovateľ zaviazal v zmysle zmluvy podľa bodu 

2) tohto článku. 

c) zabezpečovať všetky úkony spojené s fungovaním verejného osvetlenia v súlade s 

vymedzením rozsahu poskytovanej služby,  

 

6. Článok IV bod 2) Zmluvy v znení dodatkov č. 1, 2 k Zmluve, prvá veta, sa nahrádza 

s účinnosťou od 01.03.2021 nasledovným znením: 

 

„2) Za účelom splnenia čl. IV, ods.. 1) objednávateľ poskytne poskytovateľovi dotáciu v sume 

78 000,-€ mesačne.“ 

 

a zároveň sa v Článku IV bod 2) Zmluvy v znení dodatkov č. 1, 2 k Zmluve ustanovenie: 

„V prípade, že skutočné, účelne vynaložené náklady, resp. výdavky bez DPH, za príslušný 

mesiac budú nižšie ako suma mesačnej poskytnutej dotácie, tento rozdiel sa považuje za 

dotáciu určenú na výkon MHD.“ nahrádza nasledovným ustanovením: 

 

„Poskytovateľ sa zaväzuje za každý mesiac, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po príslušnom mesiaci, predkladať objednávateľovi položkovitý rozpis skutočne, 

účelne vynaložených nákladov, resp. výdavkov, vrátane zaplatených preddavkov za dodávku 

elektrickej energie. V prípade, že skutočné, účelne vynaložené náklady, resp. výdavky s DPH za 

kalendárny štvrťrok budú nižšie ako suma za dané obdobie poskytnutej dotácie, poskytovateľ je 

povinný sumu dotácie prevyšujúcu skutočné náklady objednávateľovi vrátiť v lehote do konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení daného kalendárneho štvrťroka. Táto 

povinnosť sa nevzťahuje na vyúčtovanie nákladov za dodávky elektrickej energie, ktoré budú 

vyúčtované za prílušný kalendárny rok vždy do 31.januára nasledujúceho roka.“  

 

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. 

II. 

 

1. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom 11.02.2021 v zmysle §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nie je v tomto 

dodatku upravený osobitne neskorší dátum účinnosti. 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 

korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 

prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich 

zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.  

 

3. Tento dodatok č. 3 bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých 

objednávateľ preberá dve vyhotovenia, poskytovateľ dve vyhotovenia a banka jedno 

vyhotovnie. 

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 3 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že 

tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné 

strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok 

podpisujú. 
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Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 

V Žiline, dňa 8.2.2021    V Žiline, dňa 8.2.2021 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Peter Fiabáne      Ing. Ján Barienčík, PhD. 

primátor      konateľ 

 

 

 

 

Za banku: 

 

 

 

V Žiline, dňa 8.2.2021    .................................................... 

Ing. Martin Kemka 

manažér klientskych vzťahov pobočky  

Žilina, Firemné obchodné centrum Žilina na 

základe plnomocenstva zo dňa 04.01.2021 

 

 

 

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

Ing. Ing. Lívia Čirská 

manažér klientskych vzťahov pobočky Žilina,  

Firemné obchodné centrum Žilina na základe 

plnomocenstva zo dňa 04.01.2021  

 


