
 
 

ZMLUVA   NA   POSKYTNUTIE   SLUŽBY 
 
 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: MESTO NITRA 

so sídlom:    Štefánikova 60, 950 06 Nitra 
zastúpené:    Jozefom Dvončom, primátorom mesta 

   bankové spojenie:   SLSP, a.s. 
číslo účtu :    5028001139/0900 
IBAN:    SK0409000000005028001139 
IČO:     00308307 
DIČ:     2021102853 
IČ DPH:   SK2021102853 

 
Poskytovateľ:  

sídlo / miesto podnikania:  
v zastúpení:    

   bankové spojenie:   
číslo účtu:  
IČO:      
DIČ:     
IČ DPH:    

       
Preambula 

 
     Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy na poskytnutie služby je úspešný návrh 
poskytovateľa predložený na základe výzvy (§ 9 ods.9 ) zákona o verejnom obstarávaní  na 
zákazku tlač propagačných materiálov.      

 
Čl. 1 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je tlač plagátov, brožúr, skladačiek a propagačných materiálov 
(ďalej len „propagačné materiály“) o Nitre a tlač propagačných materiálov 
propagujúcich podujatia a aktivity organizované Mestom Nitra v priebehu roka 2014.  

2. Plnením podľa tejto zmluvy sa rozumie poskytnutie všetkých služieb a vykonanie 
všetkých prác nutných k riadnemu plneniu predmetu zmluvy podľa bodu 1/ tohto 
článku. Všetky práce a  služby súvisiace s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy sú 
zahrnuté v cene určenej touto zmluvou.  

 
 

Čl. 2 
Podmienky plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú počas plnenia predmetu zmluvy poskytovať si náležitú 

spoluprácu a súčinnosť. 



2. Objednávateľ pred plnením predmetu zmluvy odovzdá poskytovateľovi grafické 
podklady, podľa ktorých je poskytovateľ povinný postupovať pri tlači jednotlivých 
propagačných materiálov.  

 
3. Po zapracovaní korektúr a odsúhlasení časti predmetu zmluvy písomnou (mailovou) 

formou zo strany objednávateľa poskytovateľ vytlačí a doručí časť predmetu zmluvy na 
adresu objednávateľa najneskôr do 2 pracovných dní. 

 
 

Čl. 3 
Čas plnenia 

 
1. Plnenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 ods. 1 sa bude uskutočňovať priebežne na základe 

čiastkových objednávok vystavených objednávateľom. 
 
2. K plneniu jednotlivej časti predmetu zmluvy pristúpi poskytovateľ bezodkladne po 

odovzdaní kompletných materiálov a podkladov potrebných k realizácii časti predmetu 
zmluvy zo strany objednávateľa.  

 
3. Poskytovateľ zodpovedá za dodržanie dohodnutých termínov. 

 
 

Čl. 4 
Miesto dodania  

 
     Miestom dodania predmetu zmluvy bude sídlo objednávateľa, ktorým je Mestský úrad 
v Nitre, Štefánikova 60, Nitra, pričom objednávateľ zabezpečí ďalšiu distribúciu dodaného 
propagačného materiálu ku konečnému spotrebiteľovi. 
 
 

Čl. 5 
Cena za plnenie a platobné podmienky 

1. Cena za čiastkové plnenie predmetu tejto zmluvy uvedeného v Čl. I ods. 1 
a špecifikovaného v prílohe č. 1 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov na základe 
písomnej ponuky poskytovateľa zo dňa ........ 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odoberie predmet plnenia na základe 
čiastkových objednávok maximálne do výšky 10.000,-€ bez DPH. 

3. Cena za plnenie je konečná a sú v nej zahrnuté všetky náklady poskytovateľa v súvislosti    
      s plnením predmetu tejto zmluvy ako aj zisk poskytovateľa. Zmluvné strany upravia  
      celkovú cenu s DPH len v prípade zmeny sadzby DPH 
4. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 
5. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe objednávky vystavenej 

objednávateľom,  po zhotovení a dodaní každého propagačného materiálu, po jeho 
odovzdaní objednávateľovi a po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí časti 
predmetu plnenia poverenými zástupcami zmluvných strán.  

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

7. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 
 
 



 
 
 

Čl. 6 
Odovzdanie a prevzatie plnenia 

 
1. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy sa uskutoční formou 

protokolu o odovzdaní a prevzatí časti predmetu zmluvy, ktorý podpíšu oprávnení 
zástupcovia oboch zmluvných strán. 

 
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. V takom prípade je poskytovateľ povinný bezodkladne dodať objednávateľovi 
bezchybný (opravený, náhradný, chýbajúci) predmet plnenia. Ak poskytovateľ odovzdá 
objednávateľovi bezvadné plnenie neskôr ako v lehote určenej pre jeho dodanie, 
objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle Čl.  8 ods. 1 tejto zmluvy.   

 
3. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí časti predmetu plnenia nadobudne 

objednávateľ k dodanému plneniu vlastnícke právo.  
 

Čl. 7 
Záruky poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ zodpovedá za rozsah a kvalitu predmetu zmluvy v zmysle zmluvne       
      dohodnutých podmienok a zaväzuje sa dodať objednávateľovi propagačné materiály v  
      dohodnutom náklade. 
 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť zistené nedostatky diela bez zbytočného  
        odkladu po ich zistení. 

 
 

Čl. 8 
Sankcie 

 
1.   V prípade nedodržania termínu plnenia predmetu zmluvy je poskytovateľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny s DPH oneskorene dodanej časti predmetu 
zmluvy za každý deň omeškania. 

 
2.  V prípade omeškania s platbou objednávateľ uhradí úrok z omeškania 0,01 % 

z neuhradenej ceny plnenia za každý deň omeškania.  
 
3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak: 

a) poskytovateľ bude v omeškaní s dodaním jednotlivej časti predmetu zmluvy o viac 
ako 10 dní, 

b) ak poskytovateľ nedodá časť predmetu zmluvy v požadovanej kvalite najmenej 3 
krát. 

  Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší okamihom doručenia písomného oznámenia 
objednávateľa o odstúpení poskytovateľovi. Za doručenie sa považuje aj vrátenie zásielky 
neprevzatej poskytovateľom, ak zásielka bola doručená na adresu sídla / miesta 
podnikania poskytovateľa.   

 
Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 



 
1. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží 1 

vyhotovenie a objednávateľ 4 vyhotovenia. 
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. 

3. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 

4. 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. 

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

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

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
 Príloha č. 1 – špecifikácia predmetu zmluvy 
 cenová ponuka poskytovateľa. 
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 


