
                 
 

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 
 
 

I.  
Zmluvné strany 

  
 1.1.Objednávateľ   : Mesto Nitra  
        Zastúpené                                   : Jozef Dvonč, primátor mesta  
        Sídlo:    : Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 
        Osoby oprávnené rokovať 
        vo veciach    - právnych             : Mgr. Katarína Kotlárová 
                             - finančných          : Ing. Ivan Daniš 
                             - technických        : Ing. Ľudmila Šterdasová 
        Bankové spojenie                      : Prima banka Slovensko, a.s.  
        Číslo účtu                                  : 0800283002 / 5600 
        IČO                                            : 00 308 307 
        IČ DPH                                      : SK 202 110 2853  
  
 1.2. Zhotoviteľ                                  :  
        Miesto podnikania  :  
        IČO                                            :  
        IČ DPH                                      :  
        Bankové spojenie                      :  
        Číslo účtu                                   :  
         
 

II.  
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je: „Realizácia menších sadových úprav v parčíku pri 

Mestskom dome“ v rozsahu nasledovných prác: 
- založenie nízko údržbových xerofytných trvalkových záhonov o rozlohe najmenej od 

170m² v kombinácii s cibuľovinami a so zaborkovaním, 6ks/m² + cibuľoviny 
najmenej 10  

- založenie trávnika výsevom na ploche 1500 m² - 3x zálievka + 1 kosenie – podľa 
počasia 

 
2.2 Plnením podľa tejto zmluvy sa rozumie vykonanie všetkých prác a obstaranie a výsadba 

všetkého rastlinného materiálu uvedeného v ods. 2.1 tohto článku. Všetky práce, tovar, 
materiál a služby vrátane dopravy sú zahrnuté v cene určenej touto zmluvou. 
 

 
III.  

Miesto plnenia 
Miestom plnenia predmetu zmluvy je parčík pri Mestskom dome v Nitre. 
 
 
 



 
IV. 

Čas plnenia 
4.1 Plnenie v celom rozsahu podľa tejto zmluvy sa uskutoční najneskôr do 30 dní od podpisu 
zmluvy. 
4.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu. 
 

 
V. 

Cena predmetu zmluvy 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II je stanovená dohodou         

zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien 
a doplnkov na základe cenovej  ponuky zhotoviteľa vo výške:   

 cena bez DPH               € 
  DPH 20%                € 
 celková cena s DPH              €   

(slovom                                                               ).  
 
5.2 Cena plnenia je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky náklady a zisk 

zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu dohodnutých prác vrátane 
dodávky a výsadby dohodnutého rastlinného materiálu. Rovnako tak cena obsahuje aj 
predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve, a to až do 
doby ukončenia prác podľa zmluvy.  

 
 
 

VI. 
Platobné podmienky 

6.1 Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 
6.2 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. 

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

6.4 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 
 
 

VII. 
Vykonávanie prác 

7.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa a pokynmi 
objednávateľa. Výkonom technického dozoru  objednávateľ poveril                  . 
Objednávateľ má právo cestou povereného zamestnanca kedykoľvek skontrolovať priebeh 
vykonávania prác a požadovať od zhotoviteľa príslušné vysvetlenie. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný rastlinný sortiment uvedený v čl. II ods. 2.1 odsúhlasiť 
s objednávateľom (MsÚ Nitra – OKČaŽP) a prispôsobiť ho novozaloženým trvalkovým 
záhonom na kruhových objazdoch Napervillská ul., Hollého ul. a Dolnočermánska ul. 
v Nitre. 



7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, aby miesto plnenia udržiaval počas 
realizácie prác čisté a tiež sa zaväzuje  každodenne po ukončení svojej činnosti na mieste 
plnenia na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
 

 
VIII. 

Odovzdanie a prevzatie prác 
8.1 Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy sa uskutoční formou 

protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení 
zástupcovia oboch zmluvných strán. 

8.2 Objednávateľ je oprávnený nepodpísať protokol o odovzdaní a prevzatí, ak predmet 
zmluvy nie je zrealizovaný riadne, úplne, bez vád a v súlade s podmienkami dohodnutými 
touto zmluvou, a tým sa predmet zmluvy považuje za neukončený a neodovzdaný.   
 

 
IX. 

Záruka 
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok   

zmluvy. Záruka poskytuje záruku odborné prevedenie sadových prác v trvaní  6 mesiacov.  
Zhotoviteľ bude povinný dodaný rastlinný materiál bezplatne nahradiť novým v prípade 
zistenia, že znehodnotenie (úhyn) pôvodného rastlinného materiálu bol spôsobený 
neodbornými postupmi súvisiacimi s výsadbou dodaných rastlín.  

9.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí prác 
zmluvnými stranami. 

9.4 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany objednávateľa 
alebo tretej osoby alebo úmyselným poškodením výsadby treťou osobou. 

 
 X. 

Sankcie 
10.1 V prípade nedodržania termínu plnenia predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny plnenia za každý deň omeškania. 
 
10.2  V prípade omeškania s úhradou faktúry objednávateľ uhradí úrok z omeškania 0,01 % 

z včas nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s termínom 
ukončenia a odovzdania diela o viac ako 1 mesiac.  

 
XI. 

Záverečné ustanovenia 
11.1  Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie  

a objednávateľ 3 vyhotovenia. 
11.2  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. 

11.3  Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení.  

11.4  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
11.5  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. 

11.6  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom 
na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

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

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

 
 

V                                 V Nitre dňa  
 

 
 
 
 

 
_______________________                                                ______________________ 

                                                                         Jozef Dvonč 
                                                                              primátor mesta Nitry 

  
  
 


