
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 
 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:  Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
 
so sídlom:   Kúpeľná 4, 949 01  Nitra 
zastúpenie:   Ing. Miloš Dovičovič, riaditeľ SŠaRZ 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu :   0821721008/5600 
IČO :    31874568 
DIČ:    2021270471 
 
Dodávateľ:  
 
sídlo: 
zastúpenie: 
zapísaný: 
vložka číslo: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie podlahového umývacieho stroja batériového s chodiacou 
obsluhou, s pohonom kolies pre pojazd vpred aj vzad s plynulou reguláciou rýchlosti v zmysle 
cenovej ponuky dodávateľa zo dňa .................., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť a je prílohou tejto 
zmluvy. 
 
2. Komplet podlahového umývacieho stroja zahŕňa: 
- plošný výkon  
- pracovný záber kefy  
- sacia šírka   
- objem nádrží  na čistú/šp. vodu  
- typ, kapacita a pracovná doba batérie 
- maximálna rýchlosť 
- sací podtlak a prietok vzduchu  
- výkony motorov  
- maximálny prietok vody 
- materiál výrobku a jeho odolnosť 
- hmotnosť a rozmery stroja 
- servisné podmienky  
 
4. Úhrada za dopravu tovaru, ktorý je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, je zahrnutá v konečnej 
cene zákazky.  
 
5. Plnením podľa tejto zmluvy sa rozumie dodávka tovaru a vykonanie všetkých služieb nutných 
k riadnemu plneniu predmetu zmluvy. Všetky práce a služby súvisiace s predmetom plnenia 
podľa tejto zmluvy sú zahrnuté v cene určenej touto zmluvou. 
 

 
 



Čl. 2 
Miesto plnenia 

 
Dodanie sa uskutoční v prevádzkovom čase objednávateľa do miesta sídla objednávateľa, ktorým je 
budova Mestskej športovej haly, Dolnočermánska 105, Nitra. Dodávateľ najmenej 1 pracovný deň 
pred plánovaným dodaním predmetu zmluvy oznámi objednávateľovi svoju pripravenosť plniť. 
 
 

Čl. 3 
Dodacia lehota 

 
1. Dodacia doba predmetu zmluvy je 14 dní od uzavretia zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 
2. Dodávateľ zodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu plnenia, okrem prípadu, ak nemožnosť 
včasného splnenia záväzku dodávateľa bola zapríčinená neposkytnutím potrebnej súčinnosti zo strany 
objednávateľa. 
 

Čl. 4 
Odovzdanie a prevzatie plnenia 

 
1. Dodávka predmetu zmluvy sa považuje za splnenú až okamihom podpísania preberacieho 
protokolu. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje predmet plnenia odovzdávaný bez vád a za splnenia podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 
 
3. Objednávateľ nie je povinný predmet zmluvy prebrať, ak má vady alebo nespĺňa podmienky 
ustanovené touto zmluvou. 
 
4. Dodávateľ je povinný odstrániť vady a nedostatky zistené pri preberacom konaní do 5 dní od ich 
zistenia, najneskôr však do uplynutia dodacej lehoty, ináč je v omeškaní a objednávateľ je voči 
nemu oprávnený uplatniť sankcie vyplývajúce z Čl. 10 bodu 1. tejto zmluvy. 
 

Čl. 5 
Cena za plnenie 

 
Zmluvné strany sa na základe cenovej ponuky dodávateľa dohodli na cene za splnenie predmetu 
zmluvy vo výške: 
 
Celková cena za predmet zmluvy s DPH je ........................... € 
 
Celková cena v € slovom: ................................... eur 
 

Čl. 6 
Platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 
 
2. Objednávateľ uhradí celkovú cenu vo výške ..................€ s DPH na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom najskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu objednávateľom. 
 
3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň 
odpísania finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. 
 
4. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 



Čl. 7 
Prechod vlastníctva 

 
Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru dňom úhrady faktúry v plnej výške. 
 

Čl. 8 
Prechod zodpovednosti za škodu a náhodné zhoršenie veci 

 
Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy 
okamihom protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy v zmysle Čl. 4 tejto zmluvy. 
 
 

Čl. 9 
Záručná doba 

 
1. Dodávateľ poskytuje záruku na dodaný tovar v dĺžke ....... mesiacov. Záručná doba začína plynúť 
dňom podpisu odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 
 
2. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady zistené na predmete plnenia 
do 48 hodín od ich nahlásenia faxom alebo listom objednávateľovi. 
 
3. V prípade, že vada nebude odstránená v čase podľa predchádzajúceho odseku dodávateľ zabezpečí 
bezplatne náhradný tovar. 
 
4. Záručné povinnosti dodávateľa sa nevzťahujú na poškodenie neodborným zásahom zo strany 
objednávateľa a na vady a poruchy spôsobené úmyselným poškodením alebo zásahom treťou osobou. 
 

Čl. 10 
Sankcie 

 
1. V prípade nedodržania termínu plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. 3 bodu 1 je dodávateľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z celkovej ceny plnenia za každý deň omeškania. 
Dodávateľ nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak preukáže, že omeškanie bolo spôsobené 
konaním alebo nekonaním na strane objednávateľa. Ak sa dodávateľ dostane do omeškania 
s plnením predmetu zmluvu o viac ako 60 dní, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť. 
 
2. V prípade, že objednávateľ neuhradí fakturovanú platbu včas a riadne, je povinný zaplatiť 
dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
3. V prípade nedodržania ustanovenia čl. 9 ods. 2, uhradí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú 
pokutu 0,1% z ceny tovaru s vadou (vrátane DPH) za každý začatý deň omeškania. 
 
4. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 60 dní odo dňa výzvy oprávnenej 
strany. 
 

Čl. 11 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva spolu s cenovou ponukou obsahuje celú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu 
sa plnenia predmetu zmluvy. 
 
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie 
a objednávateľ 1 vyhotovenie. 
 



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). Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu a záväzkom 
z nej vyplývajúcim porozumeli a keďže táto obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu na znak 
súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
 
7. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra vydá 
účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 
 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu a záväzkom z nej vyplývajúcim 
porozumeli a keďže táto obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu na znak súhlasu s jej obsahom 
ju podpisujú. 
 
 
 
 
V Nitre,  dňa ............        V Nitre, dňa ................ 
 
 
 
_____________________       _____________________ 
Ing. Miloš Dovičovič 
riaditeľ SŠaRZ  

 

 

 

 


