
 
Zmluva o poskytnutí služieb 

 

Článok. I Zmluvné strany 

Objednávateľ :  Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra 
zastúpené Jozefom Dvončom 
primátorom mesta Nitry 
osoby oprávnené rokovať  
vo veciach právnych: Mgr. Katarína Kotlárová 
vo veciach technických: Ing. Pavol Jakubčin, Ing. Jozef Stančík  
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Nitra 
číslo účtu : 0800289017/5600 
IČO : 308307 
IČ DPH: SK 2021102853 

 Dodávateľ:   
   
 
 
 
 
 

Článok. II Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je „Zabezpečenie sanácie holubov v meste Nitra“  - regulácia 
populácie holubov za podmienok uvedených v tejto zmluve na základe cenovej ponuky dodávateľa 
zo dňa           , ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Výkon regulácie zahŕňa: 
a) monitoring výskytu a rozmiestnenia holubov 
b) odchyt premnožených holubov 
c) zber a odvoz kadáverov do kafilérie 

3. Pri plnení predmetu zmluvy je dodávateľ povinný: 
a) Vykonať monitoring výskytu a rozmiestnenia holubov  
b) Použiť metódy a prípravky, ktoré nie sú v rozpore s etickými princípmi a legislatívou 

na ochranu zvierat. 
c) Vykonať zber a likvidáciu odchytených holubov povoleným a šetrným spôsobom. 
d) Odchytiť najmenej ........ ks holubov. 
e) Oznamovať objednávateľovi, kedy a na ktorom mieste vykoná odchyt holubov. 
f) Vypracovať záverečnú správu o výkone regulácie holubov a predložiť ju 

objednávateľovi. 
g) Spolupracovať a metodicky konzultovať prípadné nejasnosti s Regionálnym úradom 

pre verejné zdravotníctvo v Nitre, Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v 
Nitre a odborom komunálnych činností a životného prostredia Mestského úradu 
v Nitre. 

h) Vykonať reguláciu v súlade s platnými predpismi. 
i) Dohodnúť s vlastníkom nehnuteľnosti vstup do týchto objektov a dohodnúť aj spôsob 

výkonu predmetu zmluvy, ak nehnuteľnosť nie je v majetku mesta. 
4. Plnením podľa tejto zmluvy sa rozumie obstaranie všetkého materiálu a vykonanie a dodávka 

všetkých prác potrebných k riadnemu plneniu predmetu zmluvy. Všetky práce, tovar, materiál 
a služby vrátane dopravy sú zahrnuté v cene určenej touto zmluvou. 
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Článok. III Doba plnenia 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 15.12.2013. 
2. Dodávateľ sa zaväzuje začať plniť predmet zmluvy najneskôr do 5 dní po nadobudnutí účinnosti 

tejto zmluvy. 

 

Článok. IV Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 
1. Cena predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je dojednaná dohodou a predstavuje sumu 

.............. €, slovom ......................... Euro,  vrátane DPH, podľa cenovej ponuky dodávateľa.  
2. Cena predmetu zmluvy je splatná v celosti po ukončení výkonu prác a predložení záverečnej 

správy. 
3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu tejto zmluvy bude daňový doklad (ďalej len faktúra) 

vystavený dodávateľom po ukončení výkonu a záverečná správa o výkone regulácie. 
4. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

 

Článok. V Kontrola a preberanie plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Vykonané práce je dodávateľ povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou. 

Pritom je povinný dodržiavať termíny dohodnuté v zmluve a pokyny objednávateľa v súlade s jeho 
záujmami a príslušnými veterinárnymi nariadeniami. 

2. Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy zabezpečiť všetky bezpečnostné opatrenia na 
ochranu zdravia a majetku, musí rešpektovať platné predpisy, ako aj všeobecne záväzné nariadenia 
mesta Nitry. 

3. Dodávateľ je povinný vopred konzultovať s objednávateľom rozsah a časový priebeh prác. 
4. Dodávateľ je povinný všetky práce vyplývajúce z príslušných ustanovení dojednaných v zmluve 

a z ustanovení príslušných právnych predpisov vykonávať samostatne, odborne a bez nutnosti 
podrobného usmerňovania zo strany objednávateľa v bežných činnostiach vyplývajúcich z týchto 
zmlúv. 

5. V prípade výskytu nepredvídaných situácií, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve, je dodávateľ 
povinný o nich informovať objednávateľa a spolu s ním dohodnúť postup riešenia. 

6. Objednávateľ má právo za účasti zodpovedného pracovníka dodávateľa priamo v teréne 
prostredníctvom zodpovedného zamestnanca oddelenia životného prostredia vykonávať priebežné  
kontroly vykonávania prác a konzultovať ďalší postup týchto prác. 

7. Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi súčasne s faktúrou záverečnú správu o výkone 
regulácie, ktorá bude obsahovať: 

a) termíny a miesta odchytu 
b) spôsob odchytu v jednotlivých prípadoch 
c) počet odchytených kusov holubov 
d) spôsob likvidácie kadáverov 
e) potvrdenie kafilérie - oprávnenej na likvidáciu kadáverov o počte zlikvidovaných 

kadáverov 
 

Článok. VI Sankcie 

 
1. V prípade čo i  len čiastočného nesplnenia predmetu zmluvy podľa článku II., bude dodávateľovi 

krátená dohodnutá cena predmetu plnenia vo výške 0,1 – 20 % z celkovej ceny služieb dohodnutej 
článku IV tejto zmluvy. Presnú výšku krátenej finančnej čiastky určí objednávateľ podľa miery 
porušenia zmluvne dohodnutých povinností dodávateľa. 
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2. Za oneskorené začatie plnenia predmetu tejto zmluvy podľa článku III zaplatí dodávateľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny plnenia za každý deň 
omeškania.  

3. V prípade prekročenia lehoty na plnenie upravenej v článku III. bode 1. tejto zmluvy, zaplatí 
dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny za každý čo i len 
začatý deň omeškania.  

4. V prípade, že pri riešení naliehavých úloh vyplývajúcich zo zmluvy nebude možné zo strany 
objednávateľa nadviazať kontakt s dodávateľom do 24 hod v pracovných dňoch, objednávateľ 
môže túto prácu objednať u iného dodávateľa s tým, že bude krátiť dodávateľovi dohodnutú cenu 
plnenia o takú sumu, akú zaplatil inému dodávateľovi. 

 
 

Článok. VII Zánik zmluvných vzťahov 

 
1. Uplynutím času, na ktorý bude táto zmluva uzavretá. 
2. Písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 
3. Odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, ak: 

- dodávateľ nezačne plniť ani 7. deň po tom, ako mal plniť. Účinky odstúpenia nastanú 
doručením písomného oznámenia dodávateľovi. 

- dodávateľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom, 
kedy sa objednávateľ dozvie o tejto skutočnosti 

- dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy alebo ustanovenia príslušných právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú doručením 
písomného oznámenia o odstúpení dodávateľovi 

V prípade ukončenia zmluvy odstúpením zo strany objednávateľa, uhradí objednávateľ dodávateľovi 
náklady, ktoré dodávateľ preukázateľne a účelne vynaložil na plnenie predmetu zmluvy do dňa 
ukončenia platnosti zmluvy. Objednávateľ uhradí náklady na základe faktúry, ktorú vystaví dodávateľ 
po odsúhlasení položiek oprávnených nákladov vynaložených na plnenie predmetu zmluvy 
objednávateľom. 
V prípade ukončenia platnosti zmluvy z dôvodu straty oprávnenia dodávateľa na výkon predmetu 
zmluvy, uhradí objednávateľ dodávateľovi alikvótnu časť ceny za plnenie uvedenej v čl. IV ods.1 
zmluvy pripadajúcu na počet dní platnosti zmluvy za podmienky, že všetky zmluvné záväzky 
dodávateľa boli počas doby platnosti zmluvy riadne plnené. 
 

Článok. VIII Všeobecné dojednania 

 
1. Dodávateľ je povinný uviesť na MsÚ telefónne číslo, na ktorom je možné skontaktovať sa s 

dodávateľom od 7,30 - 15,00 hod v pracovných dňoch a zabezpečiť zodpovedného pracovníka za 
účelom kontroly v prípadoch naliehavých úloh a potrieb objednávateľa. 

2. 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  

1. Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo  
2. ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa je uzatvorenia, 

môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na §  47  

a ods.1 Občianskeho zákonníka).  
4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra  

vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.  
5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy možno robiť len očíslovanými písomnými dodatkami  

podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 
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6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia 
a 1 obdrží  dodávateľ.  

7. V prípadoch, ktoré táto zmluva neupravuje, sa zmluvné  strany budú riadiť platnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej  obsahu porozumeli a  na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 
 

 

V Nitre, dňa :                             V Nitre, dňa : 

 

  
____________________________                                  _________________________ 
                  Jozef Dvonč 

               primátor mesta Nitry 


