
 
 
 

Zmluva na poskytnutie služby 
 

Článok. I Zmluvné strany 

1. Objednávateľ :  Mesto Nitra, Štefánikova trieda 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 : 0800283002/5600 
IČO : 308307 
IČ DPH: SK2021102853 

 2.   Dodávateľ:   
    
 
 
 
 
 
  

Článok. II Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je „Denná starostlivosť o zvieratá v Gazdovskom dvore v Mestskom 
parku na Sihoti v Nitre“ za podmienok uvedených v tejto zmluve na základe cenovej ponuky 
dodávateľa zo dňa         , ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre objednávateľa 
vykonávať dennú starostlivosť o: 

- stádo oviec a ich prírastky v roku 2014, 
- stádo kôz a ich prírastky v roku 2014, 
- 1 ks Somára domáceho 
- 1 ks  teľa hovädzieho dobytka 
- stádo muflonov 
- stádo danielov 

ktoré sú majetkom Mesta Nitry v Mestskom parku na Sihoti. 
2. V prípade rozšírenia stáda o ďalšie druhy zvierat, sa plnenie zmluvy bude vzťahovať aj na tieto 

zvieratá. 
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať:  

- kŕmenie a napájanie zvierat 2x denne 

- údržbu hospodárskeho objektu určeného na ustajnenie zvierat a plôch k nemu prislúchajúcich 
(drobné opravy oplotenia, prístrešku, jasieľ a pod.) 

- pravidelné čistenie hospodárskeho objektu  (zber nečistôt, konárov, apod.) podľa potreby, 
minimálne 1 x týždenne 

- udržiavanie podstielky, ustajňovacích priestorov v čistom a nezávadnom stave a pravidelné 
odpratávanie hnoja, minimálne 1x týždenne. 

- Zabezpečovanie strihania oviec a paznechtov 
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- odvoz uhynutých zvierat na ŠVPÚ v Nitre na pitvu 

4. Dodávateľ bude vykonávať činnosť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, v znení 
neskorších predpisov. 

Článok. III Doba plnenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2014 od nadobudnutia účinnosti  tejto zmluvy 
2. Dodávateľ sa zaväzuje začať plniť predmet zmluvy najneskôr do 2 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 v zmysle §3 zákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách vo výške               € (slovom:          eur) vrátane DPH. 

2. Cena bude vyplatená v 12 rovnomerných splátkach vo výške          € (slovom:        eur) na základe 
daňového dokladu – faktúry (ďalej len faktúra) vystavenej dodávateľom raz mesačne. Súčasťou 
faktúry bude odsúhlasený súpis vykonaných činností – originál záznamov z Pracovného denníka. 
Splatnosť faktúry je 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia. 

3. V prípade krátenia mesačnej dokladovanej ceny je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi 
novú faktúru zníženú o príslušnú krátenú cenu. 

Článok. V Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy a 
smernice a predpisy uvedené v článku II tejto zmluvy. 

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitný, odborný a včasný výkon predmetu zmluvy. 

3. Dodávateľ je povinný činnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy vykonávať odborne a bez nutnosti 
podrobného usmerňovania zo strany objednávateľa. 

4. Krmivo si zabezpečuje dodávateľ celoročne na vlastné náklady. Zloženie a množstvo krmiva musí 
zodpovedať fyziologickým potrebám a potrebe živín k zdravému vývoju a rastu zvierat. Kŕmna 
dávka je podobná tak v letnom ako aj v zimnom období. Kŕmenie je neodlučiteľné s dennou 
starostlivosťou. Napájadlá pre zvieratá musia byť neustále v čistom stave a vždy naplnené 
čerstvou, zdravotne nezávadnou vodou v dostatočnom množstve. 

5. Dodávateľ je povinný dbať na ochranu zdravia, dodržovať hygienu, správne manipulovať 
s uskladneným krmivom a mať zabezpečené hygienické uskladnenie exkrementov v priestore za 
objektom určeným na chov zvierat. 

6. Dodávateľ je povinný byť prítomný pri pravidelných veterinárnych kontrolách a umožniť 
veterinárnemu lekárovi vstup do objektov určených pre chov zvierat. 

7. Dodávateľ je povinný pri podozrení z nákazy alebo iného ochorenia zvierat, akéhokoľvek zranenia 
alebo pôrodov, ihneď oznámiť túto skutočnosť určenému lekárovi a objednávateľovi. Opatrenia, 
ktoré budú nariadené, dodávateľ neodkladne vykoná. 

8. V prípade úhynu zvieraťa dodávateľ ihneď upozorní na túto skutočnosť veterinárneho lekára 
a objednávateľa. Uhynuté zviera je potrebné okamžite nezávadne uskladniť a zabezpečiť prevoz 
na Štátny veterinárny a potravinový ústav na pitvu. 

9. V zimnom období bude dodávateľ venovať zvýšenú pozornosť chovu zvierat a tým zamedzí 
úhynu zvierat z dôvodu podchladenia. 

10. Záznamy o úkonoch dennej starostlivosti o zvieratá, ich kŕmenie, pôrody a výkon opatrení 
nariadených veterinárnym lekárom, si bude dodávateľ viesť v pracovnom denníku. 
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11. Do hospodárskeho objektu má povolený vstup dodávateľ, resp. osoby ním písomne poverené, 
objednávateľ, veterinárny lekár, v prípade opráv či úprav objektu a plochy k nemu prislúchajúce, 
osoby pre túto činnosť objednávateľom určené. 

12. Zvieratá sa nesmú voľne vypúšťať alebo pohybovať bez dozoru. 

Článok. VI Zodpovednosť za výkon predmetu zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje prípadné nedostatky a škody zapríčinené nedostatočným a neodborným 
plnením predmetu zmluvy odstrániť na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po uplatnení 
oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

2. Odstránenie zistených závad a nedostatkov v plnení predmetu tejto zmluvy objednávateľ uloží 
dodávateľovi písomnou formou zápisu do pracovného denníka. 

Článok. VII Vykazovanie prác a kontroly 

1. Vykonanú činnosť je dodávateľ povinný vykazovať v pracovnom denníku dvojmo. 

2. Denník slúži ako doklad prvotnej evidencie plnenia zmluvy a zápisov o neplnení úloh pre obe 
zmluvné strany. 

3. Denník zabezpečí objednávateľ a po uplynutí trvania zmluvy je dodávateľ povinný doručiť ho 
objednávateľovi, ktorý ho uschová nepoškodený po dobu troch rokov. 

4. Originál záznamu z pracovného denníka predloží dodávateľ osobne objednávateľovi najneskôr do 
troch pracovných dní po ukončení mesiaca k písomnému odsúhlaseniu. 

5. Dodávateľ je povinný rešpektovať objednávateľom zaznamenané pokyny v pracovnom denníku čo 
do rozsahu, kvality aj časového vymedzenia. 

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly vykonávania činností a úkonov s tým 
súvisiacich, v potrebných prípadoch aj za účasti dodávateľa a priamo na mieste konzultovať 
postup a kvalitu činnosti. 

Článok. VIII Zmluvná pokuta 

1. V prípade nekvalitného vykonania činností, zanedbania si povinností, nesplnenia predmetu 
čiastkovej zmluvy podľa článku „Predmet zmluvy“, porušenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov, bude dodávateľovi krátená finančná čiastka do výšky 100% splátky 
ceny za príslušné obdobie.  

2. Presnú výšku krátenej finančnej čiastky určí objednávateľ podľa miery porušenia zmluvne 
dohodnutých povinností objednávateľa. 

3. V prípade neplnenia si povinností vo výpovednej lehote si objednávateľ vyhradzuje právo krátiť 
finančné prostriedky až do výšky 100 % z platby príslušného mesiaca. 

Článok. IX Zánik zmluvných vzťahov 

1. Uplynutím času, na ktorý bude zmluva uzavretá. 

2. Písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

3. Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak druhá zmluvná strana poruší ustanovenia 
tejto zmluvy alebo rámcovej zmluvy alebo ustanovenia príslušných právnych predpisov, 
pričom výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane.  
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4. Odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, ak dodávateľ stratí oprávnenie vykonávať 
predmet zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom písomného doručenia dodávateľovi. 

5. Odstúpením od zmluvy zo strany dodávateľa, ak objednávateľ nedodrží podmienky podľa článku 
II. bod 5 tejto zmluvy, pričom účinky odstúpenia nastanú dňom písomného doručenia 
objednávateľovi. 

Článok. X Záverečné ustanovenia zmluvy  
1. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
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 
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. 
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a 

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. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých dodávateľ obdrží 2 rovnopisy 

a objednávateľ 3 rovnopisy.  
6. Dodávateľ je povinný uviesť na MsÚ telefónne číslo, na ktoré je možné skontaktovať sa 

s dodávateľom v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod. v , v závažných prípadoch aj mimo 
uvedených hodín a dní a zabezpečiť zodpovedného pracovníka za účelom kontroly, konzultácie, 
v prípade naliehavých úloh a potrieb objednávateľa alebo dovolenkového obdobia. 

7. V prípade, že nebude možné zo strany objednávateľa nadviazať kontakt s dodávateľom do 24 
hodín, objednávateľ môže túto prácu zadať inému dodávateľovi s tým, že bude krátiť dodávateľovi 
alikvotnú finančnú čiastku z dohodnutej splátky za príslušné obdobie. 

8. Akékoľvek zmeny týkajúce sa náležitostí dohodnutých v tejto zmluve možno uskutočniť 
písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 

 
 
 
 

V            , dňa :                             V               , dňa : 

 

 

 

 Dodávateľ :       Objednávateľ :   

                       Jozef Dvonč 

           primátor mesta Nitry 


