
Zmluva na uskutočnenie diela 
 
I. Zmluvné strany 
 1.1. Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefániková tr.60, 950 06 Nitra 
        Zastúpené: Jozef Dvonč - primátor mesta Nitry 
        Osoby oprávnené rokovať vo veciach     
         - právnych: Mgr. Radoslav Dunčko 
                           - finančných: Ing. Ivan Daniš 
                           - technických: Ing. Ján Pánsky 
        Bankové spojenie:              Slovenská sporiteľňa, a.s.  
        Číslo účtu:                           5028001139/0900 
        IČO:                          308 307 
        IČ DPH:                               SK 2021102853  
 
 
1.2.Zhotoviteľ :   
  Zastúpený:   
  Sídlo:   
  Bankové spojenie:   
  číslo účtu:   
  IČO:    
  IČ DPH:    
  
 
II. Predmet zmluvy 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie diela:  

Oprava a úpravy MK Wilsonovo nábr. – Dopravnobezpečnostné opatrenia – nasvietenie 
2ks priechodov pre chodcov v rámci novovytvorenej priesečnej križovatky na vnútornom 
okruhu mesta v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa, ponuky a rozpočtu zhotoviteľa zo 
dňa ....................... 

2.2. Zmluvou na uskutočnenie diela (prác) sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť práce podľa priloženej 
cenovej ponuky a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za uskutočnenie prác. 

2.3. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu zmluvy povinný použiť taký materiál a predmet diela zhotoviť 
tak, aby boli splnené záväzné STN a ostatné technické normy, podmienky bezpečnosti 
a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov.  

 
 
III. Lehoty realizácie 
Termín zahájenia: ....................... 
Termín ukončenia: do 15.3.2013 
Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu plnenia. 
 
 
IV. Miesto plnenia 
Predmet diela bude dodaný a zhotoviteľom osadený na Wilsonovo nábrežie ktoré objednávateľ presne 
určil a zhotoviteľ obhliadol pred vypracovaním cenovej ponuky a uzatvorením tejto zmluvy. 
 
 
V.  Cena diela 
4.1.  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2.1 je stanovená dohodou  zmluvných strán 

v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a ponuky 
zhotoviteľa vo výške ..................EUR (vrátane DPH) 

 Slovom: ........................................ vrátane DPH. 
4.2. Cena je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa 

nevyhnutné  k riadnemu a včasnému zrealizovaniu prác v zmysle čl. II tejto zmluvy. Rovnako 



tak cena  obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve, 
a to až do doby ukončenia prác podľa tejto zmluvy. Za správnosť kalkulácie zodpovedá 
zhotoviteľ. Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré zhotoviteľ opomenul zahrnúť do 
kalkulácie zhotoviteľa alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a zhotoviteľ na ne neupozornil 
pred podpisom zmluvy, hoci so zadaným dielom súvisia, alebo práce uložené správnymi 
orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác. Zhotoviteľ po dôkladnom zvážení 
rozpočtu a príslušnej dokumentácie prehlasuje, že je schopný uskutočniť práce za cenu 
dohodnutú v tejto zmluve.  

4.3 Cenová ponuka spracovaná zhotoviteľom je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
 Slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu prác.   
 
 
VI.   Platobné podmienky 
5.1. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 
5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru až po protokolárnom  odovzdaní 

a prevzatí vykonaných prác. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác 
a dodávok potvrdený zhotoviteľom. 

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu diela na základe doručenej faktúry. Splatnosť tejto 
faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje 
odpísanie finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

5.4. 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 pokynmi objednávateľa. Výkonom technického dozoru 
objednávateľ poveril Ing. Jána Pánského. Objednávateľ má právo cestou povereného 
zamestnanca kedykoľvek skontrolovať priebeh vykonávania prác a požadovať od zhotoviteľa 
príslušné vysvetlenie. 

7.2 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. 

7.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí v prípade potreby a v rozsahu potrebnom na 
uskutočnenie prác v zmysle tejto zmluvy vypracovanie  projektu dočasného dopravného 
značenia, dodávku a montáž dočasného dopravného značenia počas uskutočňovania týchto prác. 

 
 
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 vyhotovený riadne, bez vád a v súlade s podmienkami dohodnutými touto zmluvou, a tým sa 
predmet zmluvy považuje za neukončený a neodovzdaný.   

 
 
IX. Záručná doba 
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok   zmluvy a 

že v záručnej dobe bude funkčný a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
9.2  Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní 

a prevzatí prác zmluvnými stranami. 



9.3 Po dokončení a odovzdaní zhotoveného diela sa zhotoviteľ zaväzuje na základe oznámenia 
a žiadosti objednávateľa odstrániť vady, ktoré sa na diele vyskytnú počas záručnej doby i po jej 
skončení. 

9.4  Zhotoviteľ je povinný vady diela, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, odstrániť bezplatne 
a v lehote najneskôr 30 dní od ich oznámenia, pokiaľ neboli spôsobené neodborným zásahom zo 
strany objednávateľa alebo tretej osoby alebo úmyselným poškodením diela treťou osobou. 

 
 
 X. Sankcie 
10.1 V prípade nedodržania termínu plnenia predmetu zmluvy a tiež v prípade nedodržania lehoty na 

odstránenie vady diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu 0,05 % z celkovej ceny plnenia s DPH za každý deň omeškania. 

10.2  V prípade omeškania s úhradou faktúry objednávateľ uhradí úrok z omeškania 0,01 % z  
nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

 
 
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 Táto zmluva je uzatvorená a 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                 dňa      V Nitre dňa  
 
 
 
 
 

 
_______________________                                                ______________________ 

                             Jozef Dvonč 
                   primátor mesta Nitry 

 
 


