
                                                                                                                č.j.            /2013/OVaR 
 

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: MESTO NITRA 

so sídlom:    Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
zastúpené:    Jozefom Dvončom, primátorom mesta 

   bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu :    0800283002/5600 
IČO:     00308307 
DIČ:     2021102853 
IČ DPH:   SK2021102853 

 
Zhotoviteľ:   

miesto podnikania:    
v zastúpení:     

   bankové spojenie:    
číslo účtu:     
IČO:     
DIČ:      
IČ DPH:     
  

       
 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu – PD pripojenie BD Dvorčianská 63.  

2. Plnením podľa tejto zmluvy sa rozumie vykonanie všetkých činností nutných k riadnemu 
plneniu predmetu zmluvy podľa ods. 1. tohto článku. Všetky činnosti súvisiace 
s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy sú zahrnuté v cene určenej touto zmluvou.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy spracovaný v rozsahu 
a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa čl. 6 tejto 
zmluvy. Zaväzuje sa poskytnúť zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie a súčinnosť 
podľa čl. 3 ods. 4 tejto zmluvy na vykonanie predmetu zmluvy. 

Čl. 3 

Rozsah, spôsob a forma vypracovania predmetu zmluvy 

1. Projektová dokumentácia v zmysle čl. 1 ods. 
1 bude riešiť: 

- vypracovanie PD - VN (22kv) prípojky 2x150 m 
- vypracovanie PD - Trafostanica - Kiosková 160 kVA 



- vypracovanie PD - nn (1 kv) 23x100 m 
- vypracovanie PD - skriňa SRG DIN 0 VV 160A 
- vypracovanie PD – elektrických rozvodov nn pre pripojenie a meranie bytových 

odberov v počte 101 OM s hodnotou istenia 1x25A 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy 

vypracovať v nasledovnej forme – v 6 pare, 1xCD, 6x výkaz výmer a 2x rozpočet. 
3. Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním v rozsahu 

a obsahu podľa tejto zmluvy a odovzdaním Projektovej dokumentácie objednávateľovi. 
4. Zhotoviteľ sa pri plnení diela zaväzuje 

dodržiavať vecnú a obsahovú stránku podľa stavebného zákona 50/1976 Zb. a vyhlášky 
č.55/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 
má oprávnenie a odbornú spôsobilosť vypracovať predmet zmluvy. 

 
 

Čl. 4 
Čas plnenia 

 
1. Plnenie v celom rozsahu podľa tejto zmluvy sa uskutoční najneskôr do 20.11.2013. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu plnenia. 
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade prekážky pri plnení zmluvy na strane 

objednávateľa. Lehota plnenia sa posunie o uvedenú dobu. 
 
 

Čl. 5 
Miesto dodania predmetu zmluvy 

     Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa: Mestský úrad v Nitre, 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 

 
Čl. 6 

Cena plnenia  
 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. 1 ods.1 v rozsahu, forme a spôsobom 

podľa čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 Zákona 
č.18/1996 Z.z. o cenách a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa ............. vo 
výške ..................... Eur (slovom:.................................... €).  

2. Cena diela je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa 
nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu predmetu zmluvy. Rovnako tak cena 
obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve, a 
to až do doby úplného vypracovania PD podľa zmluvy.  

 
 

Čl. 7 
Platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu na základe doručenej faktúry vystavenej 

zhotoviteľom. Splatnosť tejto faktúry je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za 
deň úhrady sa považuje odpísanie finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa. 



3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpísaní protokolu o odovzdaní a 
prevzatí predmetu plnenia zmluvnými stranami.  

4. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 
5. Pri omeškaní s plnením predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať  

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% ceny  predmetu  plnenia za každý začatý 
deň omeškania. 

6. Pri omeškaní s úhradou faktúry za predmet zmluvy sa  objednávateľ  zaväzuje zaplatiť            
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01% z neuhradenej faktúry za každý začatý 
deň  omeškania. 

 
 

Čl. 8 
Záručná doba a zodpovednosť za vady  

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vyhotovený riadne a spĺňa všetky 

náležitosti tejto zmluvy. 
2. Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a 

povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady v záručnej lehote, ktorá je 
24 mesiacov a ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia diela.  

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 
od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

4. V prípade vady predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany právo objednávateľa 
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ má 
povinnosť odstrániť vady diela do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Možnosť iného  
dojednania nie je vylúčená.  

5. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný 
uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa,  
uvedeného v čl. 1 ako oprávnenému jednať vo veciach technických resp. štatutárneho 
zástupcu.  

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je zrejmé, že dielo nebude hotové včas 
alebo nebude vykonané riadne, a ak dodávateľ neurobí nápravu ani v poskytnutej 
primeranej lehote. 

 
Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Objednávateľ je povinný použiť dielo – predmet tejto zmluvy pre účely vyplývajúce 
z tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenie 
a objednávateľ 4 vyhotovenia. 

3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. 
Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 

4. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 

5. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
a) Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, 

môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 



7. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto 
Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa. 
9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne  
      podpísali. 
 
 
 
V ........... dňa                        V Nitre dňa  
 
 

 
 
 

_______________________                                                ______________________ 
                                                   Jozef Dvonč 

                                                     primátor mesta Nitry 
 


