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Príloha č.1: 
 

Z M L U V A  O  D I E L O 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník), podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 
Z.z. Autorský zákon 
 

čl. I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mesto Nitra 
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
Zastúpenie: doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta 
IČO: 00 308 307 
DIČ: 2021102853 
IČ DPH: SK2021102853 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 
Tel.: 037/6502112 
Fax: 037/6517329 
Web: www.nitra.sk 
(ďalej len: „Objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený na rokovanie 
-vo veciach technických: 
-vo veciach zmluvných : 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN : 
IČO: 
DIČ: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
Tel.: 
E-mail: 
(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 
(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spoločne označení len ako zmluvné strany) 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť a odovzdať Objednávateľovi 
dielo: Strategický dokument „Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy pre mesto 
Nitra“ a to v rozsahu a za podmienok podľa tejto zmluvy k verejnému obstarávaniu - zákazke 
s nízkou hodnotou na poskytnutie služby, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto zmluvy a 
záväzok Objednávateľa prevziať dielo a zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas odovzdané 
Dielo cenu za dielo podľa čl. VI tejto zmluvy. 
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2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
Objednávateľovi ako uchádzač v zákazke definovanej v ods. 2.1. tohoto článku. Táto ponuka 
je archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u Objednávateľa. Tieto 
dokumenty sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané 
a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa podrobne 
oboznámil so zadávacími (súťažnými) podmienkami na vypracovanie Diela a pri plnení tejto 
zmluvy sa zaväzuje ich dodržať a plniť. 
 

Článok III 
Čas, miesto a spôsob plnenia zmluvy 

3.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať dielo riadne a včas. Dielo je zhotovené riadne, 
ak spĺňa všetky požiadavky podľa zmluvy a zodpovedá účelu sledovanému zmluvou. Dielo 
musí byť zhotovené v súlade s technickými normami, právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú 
na dohodnuté Dielo a v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom 2014 – 
2020 a bez vád, ktoré by mohli mať za následok vznik škody na strane objednávateľa alebo 
tretej osoby. 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať Dielo do 12 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy s nasledovnými obsahovými požiadavkami rozdelenými do štyroch častí: 
 
1./ Prípravná fáza, v ktorej sa zadefinuje hranica riešeného územia projektu, zhodnotí sa 
prírodná a socio-ekonomická charakteristika mesta Nitry, analýza súčasných klimatických 
podmienok mesta Nitry, prognózy vývoja zmeny klímy na území mesta Nitry a identifikujú sa 
predpokladané dôsledky zmeny klímy na mesto Nitra 
 
2./ Adaptačné opatrenia v oblasti využívania dažďovej vody 
• posúdenie nebezpečenstva prívalových dažďov 
• posúdenie nebezpečenstva záplav v urbanizovanom prostredí mesta Nitry 
• identifikácia najvhodnejších lokalít na zadržiavanie dažďovej vody priamo na teréne z 
pohľadu reliéfu a funkčného využívania plôch 
• spôsoby zadržiavania a hospodárenia s dažďovou vodou na teréne vrátane vzorových 
príkladov, rezov a konštrukčných riešení 
• zadržiavanie dažďovej vody z miestnych komunikácií vrátane vzorových príkladov, rezov a 
konštrukčných riešení 
• zadržiavanie dažďovej vody z parkovísk vrátane vzorových príkladov, rezov a konštrukčných 
riešení 
• zadržiavanie dažďovej vody zo striech municipálnych, obytných a priemyselných budov, ako 
i zo striech objektov občianskej vybavenosti vrátane vzorových príkladov, rezov a 
konštrukčných riešení 
 
3./ Adaptačné opatrenia v oblasti zvyšovania teploty vzduchu mestskej oblasti 
• výskyt netienených spevnených plôch a identifikácia tepelných ostrovov v meste 
• tepelná priepustnosť obytných budov a mapovanie najvyšších podstrechových poschodí 
nezateplených budov 
• identifikácia striech pre možnosť aplikácie extenzívnych a intenzívnych strešných porastov 
• dostupnosť zelených plôch s prekryvnosťou korún nad 60% 
• dostupnosť klimatizácie MHD a tienenie na zastávkach 
• Návrh spôsobov tienenia plôch za využitia prírodných biotických materiálov a iných 
konštrukčných riešení 
• informačné aktivity o správnych vzorcoch správania sa počas horúčav a dostupnosť 
zdravotníckej pomoci 
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4/ Adaptačné opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry a ochrany životného prostredia 
• Odporúčaná druhová skladba rastlín pre výsadby v mestskom prostredí /stromy, kry, byliny/ 
• Typológia vhodných výsadieb v mestskom prostredí z pohľadu kompozície a ekologickej 
účinnosti 
• Definovanie minimálnej výmery zelene s primeranou ekologickou účinnosťou z pohľadu 
minimalizácie dopadov zmeny klímy 
• Využívanie alternatívnych foriem zelene ako adaptačných nástrojov na zmiernenie dopadov 
zmeny klímy /strešná zeleň, vertikálna zeleň, mobilná zeleň, vegetačné otvory v rámci 
spevnených plôch a pod./. 
• Vzorové a typologické konštrukčné riešenia, skladby vegetačných striech, rezy vegetačnými 
otvormi. 
Projekt bude spracovaný v stanovenom rozsahu v podobe textových, tabuľkových, mapových 
a digitálnych výstupov, kompatibilných s geografickým informačným systémom mesta Nitry, 
s cieľom možnosti následných analýz a syntéz informácií z pohľadu vertikálnej a horizontálnej 
správy územia – aplikácie dát z katastra, dát z digitálnej technickej mapy mesta, dát MÚSES, 
dát dopravného systému a pod. Okrem textových rešerši a analýz digitálnych dát a podkladov 
/GMIS, ortofotomapy, MÚSES a pod./ bude v priebehu realizácie projektu nutná i realizácia 
terénnych prieskumov a zberu dát s cieľom zmapovania súčasného stavu v danej oblasti. 
 
Cieľom projektu je vypracovanie strategického dokumentu „Stratégia adaptačných opatrení na 
zmenu klímy pre mesto Nitra“. Opatrenia v rámci špecifického cieľa 4.3.1 môžu mať charakter: 
- zelenej (využívanie vegetácie) a modrej (využívanie vodných prvkov) infraštruktúry, 
- „mäkkých“ neinfraštruktúrnych prístupov 
Strategickým dokumentom sa určí smerovanie využitia zelenej a modrej infraštruktúry na 
území mesta.  
Projekt je v súlade so stratégiou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 
2020, Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 
prostredie,  Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, 
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane 
oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na 
zníženie hluku, Špecifický cieľ č. 4.3.1: 
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu 
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. 
Strategický dokument určí v akom rozsahu a za akých podmienok je vhodné na území mesta 
budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj zavádzanie systémových prvkov znižovania 
znečistenia ovzdušia a hluku pričom ide o významný aspekt najmä pre mestské oblasti, v 
ktorých sa sústreďuje podstatná časť hospodárskych činností. Prvky zelenej infraštruktúry vo 
veľkých mestách poskytujú výhody pre zdravie obyvateľov, ako sú napríklad čisté ovzdušie a 
lepšia kvalita vody. Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry zároveň prináša fyzický, 
psychologický, emocionálny a sociálno-hospodársky prínos pre jednotlivca a spoločnosť, a to 
vzájomným spájaním zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií. Vytvárajú sa 
možnosti prepojenia mestských a vidieckych oblastí a vznikajú miesta, na ktorých sa príjemne 
žije a pracuje. Všetky opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry by mali smerovať k efektívnemu 
a trvalo udržateľnému využívaniu krajiny. V mestskom prostredí je obzvlášť potrebné 
integrovať prvky zelenej infraštruktúry s prvkami tzv. sivej infraštruktúry s cieľom trvalo 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou. Investície do zelenej infraštruktúry sú 
významné z hospodárskeho hľadiska ako zachovanie schopnosti prírody poskytovať úžitky tzv. 
ekosystémové služby. Ekosystémové služby sú prínosy, ktoré ľudia získavajú od ekosystémov 
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a majú vplyv na prosperitu a životnú úroveň. Medzi ľuďmi a ekosystémami existujú vzájomné 
väzby a vzťahy. 
Realizáciou projektu sa pre mesto Nitra vypracuje strategický dokument „Stratégia 
adaptačných opatrení na zmenu klímy pre mesto Nitra“ 
Projekt je tiež v súlade s hlavnými zásadami výberu operácií definovaných v IROP pre 
špecifický cieľ 4. 3. 1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného 
prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 
ovzdušia a hluku. 
3.3 Zmluvné strany sa dohodli na protokolárnom prevzatí Diela v každej jeho časti, definovanej 
v ods. 3.2 tohto článku, a to v termíne do 7 pracovných dní odo dňa vypracovania príslušnej 
časti Diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na inom termíne. 
3. 4 Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa uvedené v záhlaví zmluvy. 
 

Článok IV 
Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, jej príloh, v 
súlade s opisom predmetu zákazky, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto zmluvy a podľa 
pokynov Objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré sú mu známe a/alebo ktoré mu 
vzhľadom na okolnosti pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti mali byť známe, resp. 
ktoré mal Zhotoviteľ poznať a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
4.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a 
nebezpečenstvo. 
4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, potom ako sa o tom dozvedel, informovať 
písomne Objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne zhotovenie Diela a 
akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu alebo doplnenie alebo udelenie 
pokynov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. 
4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť (vrátane rozporu 
s právnym poriadkom) ním navrhovaného postupu, podkladov a/alebo iných pokynov 
týkajúcich sa zhotovenia Diela bezodkladne (najneskôr do 10 dní) po tom ako sa dozvedel o 
podrobnostiach takýchto postupov alebo pokynov alebo potom ako mu boli doručené takéto 
dokumenty. Zhotoviteľ je v tomto písomnom upozornení povinný zdôvodniť nevhodnosť 
postupu, podkladov alebo pokynov a navrhnúť nápravné opatrenia. V prípade, že si Zhotoviteľ 
nesplní túto svoju povinnosť, zodpovedá za škodu tým spôsobenú. Objednávateľ sa vyjadrí k 
písomnému upozorneniu do 10 dní odo dňa jeho doručenia. Do vyjadrenia Objednávateľa 
Zhotoviteľ nevhodný pokyn nevykoná. V prípade, že Objednávateľ písomne Zhotoviteľovi 
oznámi, že na vykonaní pokynu, ktorý Zhotoviteľ označil za nevhodný trvá, Zhotoviteľ je 
povinný tento pokyn realizovať (pokiaľ platné právne predpisy neustanovujú inak), pričom 
však Zhotoviteľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vykonaním takéhoto pokynu vznikne. 
4.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo Objednávateľovi v digitálnej aj vytlačenej podobe, 
pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodnú inak, pričom každú časť Diela odovzdá 
Objednávateľovi v 6 vyhotoveniach. Digitálna podoba diela bude odovzdaná v uzavretých 
formátoch (pdf, jpg a pod.), aj v otvorených formátoch (dwg, dgn, shp, xls, doc a pod.). 
Zhotoviteľ je povinný uschovávať všetky výstupy, ktoré vytvoril alebo nadobudol v súvislosti 
so zhotovením diela. Zhotoviteľ je ďalej povinný kedykoľvek umožniť Objednávateľovi 
nahliadnuť do dokumentov súvisiacich so zhotovením Diela. 
4.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané Dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez 
právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť 
Dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. 
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4.7 Odovzdaním Diela podľa tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva Objednávateľovi súhlas na 
akékoľvek použitie Diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších 
predpisov. Zmluvné strany touto zmluvou zároveň uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorou 
Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na používanie (ďalej len „licencia“) Diela alebo 
jeho častí a to za týchto podmienok: 
a) Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na neobmedzené použitie Diela alebo jeho 
častí, najmä na spracovanie, vyhotovenie rozmnoženín, zverejnenie a rozširovanie, 
b) Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas s úpravou Diela ako aj s jeho zničením, 
c) Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu, t.j. nesmie 
po dobu trvania licencie Objednávateľa udeliť tretej osobe licenciu na použitie Diela alebo jeho 
častí v rozsahu a spôsobom udeleným touto licenciou Objednávateľovi a je povinný zdržať sa 
použitia Diela alebo jeho častí spôsobom, na ktorý udelil licenciu, 
d) Zhotoviteľ udeľuje licenciu Objednávateľovi na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany 
k danému predmetu ochrany, 
e) Zhotoviteľ udeľuje licenciu Objednávateľovi odplatne, pričom odmena za poskytnutie 
licencie je už zahrnutá v cene podľa čl. VI tejto zmluvy, 
f) Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe a postúpiť licenciu tretej osobe. 
4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú 
podieľať na zhotovení Diela tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi 
žiadne nároky. V prípade, že si tretia osoba uplatní voči Objednávateľovi nárok z titulu 
porušenia autorských práv, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá mu 
vznikne v dôsledku uplatnenia nároku treťou osobou, a to v plnej výške. 
4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosti určené pre operačný program súvisiaci s 
predmetom tejto zmluvy, resp. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v súvislosti s predmetom tejto zmluvy, a to najmä povinnosti ohľadom publicity a 
informovanosti, predkladania správ, archivácie dokumentov či výkonu 
kontroly/auditu/overovania na mieste príslušnými oprávnenými orgánmi, resp. inštitúciami. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s podmienkami daného operačného programu a výzvy oboznámil. 
4.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami 
poverenými výkonom kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/ overovania sú najmä: 
a) riadiaci orgán pre príslušný operačný program a ním poverené osoby, 
b) útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ. 
4.11 V prípade použitia subdodávateľov je Zhotoviteľ oprávnený plniť predmet zmluvy 
výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 – „Zoznam 
subdodávateľov“ (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“). 
4.12 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 
4.12.1 Objednávateľ vyžaduje v súlade s § 41 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, aby úspešný uchádzač 
v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch 
(názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom 
plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia. Za týmto účelom (ak budú využití subdodávatelia) vyplní Zhotoviteľ 
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prílohu k zmluve – Zoznam subdodávateľov. Ak túto prílohu nevyplní, má sa za to, že 
subdodávky nevyužíva. 
4.12.2 V prípade, ak sa počas trvania tejto Zmluvy rozhodne Zhotoviteľ využiť subdodávateľa 
alebo zmeniť niektorého z oznámených subdodávateľov, alebo ak nastane zmena vyššie 
uvedených údajov o subdodávateľoch, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza 
dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa alebo údajov nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu 
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % 
podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (resp. zmenu týchto údajov). 
4.12.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa), má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto 
Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každé porušenie ktorejkoľvek z 
vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 
4.12.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ (ako verejný obstarávateľ) nesmie 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. 
4.12.5 Ak sa Zhotoviteľ počas trvania tejto Zmluvy rozhodne využiť subdodávateľa alebo dôjde 
k zmene subdodávateľa, a tento subdodávateľ bude mať v zmysle zákona o registri partnerov 
verejného sektora povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je tak povinný 
uskutočniť (byť zapísaný) najneskôr ku dňu, v ktorom Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že 
sa rozhodol využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z dovtedy uvedených 
subdodávateľov. 
 

Článok V 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje: 
5.1.1 bez zbytočného odkladu písomne informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, 
ktoré majú podstatný význam pre zhotovenie Diela, 
5.1.2 odovzdať Zhotoviteľovi všetky dokumenty a poskytnúť mu všetky informácie, ktoré sú 
potrebné na zhotovenie diela, pokiaľ z povahy týchto dokumentov/informácií a/alebo pokynov 
nevyplýva, že ich má obstarať Zhotoviteľ, 
5.1.3 bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na 
uskutočnenie predmetu tejto zmluvy, 
5.1.4 doručiť Zhotoviteľovi včas všetky pokyny a pripomienky súvisiace so zhotovením Diela, 
tak aby Zhotoviteľovi umožnil včasné a riadne zhotovenie Diela. 
5.2 Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať. Dielo je prevzaté 
Objednávateľom momentom podpísania preberacieho protokolu oprávnenou osobou 
Objednávateľa. 
5.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo resp. jeho časť ktoré nie je riadne zhotovené. 
V tom prípade do 10 pracovných dní od uplynutia termínu na prevzatie Diela, resp. jeho časti 
predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi pripomienky k Dielu. Zhotoviteľ je povinný Dielo upraviť 
v súlade s pripomienkami, resp. zdôvodniť písomne nedôvodnosť pripomienok Objednávateľa 
bez zbytočného odkladu. Pripomienkou Objednávateľa sa rozumie pripomienka k vecnej 
(kvalitatívnej) stránke Diela. Pokiaľ Objednávateľ odmietne podpísať preberací protokol, hoci 
Dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podľa pripomienok Objednávateľa, považuje 
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sa Dielo za prevzaté nasledujúcim dňom po uplynutí lehoty na zaslanie pripomienok k 
predloženému Dielu. Toto ustanovenie platí obdobne aj pre opätovne predložené pripomienky. 
 

Článok VI 
Cena za dielo a platobné podmienky 

6.1 Celková cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako 
pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje: 
Cena bez DPH........................ €, slovom......................... EUR 
DPH 20%................................. €, slovom........................ EUR 
Cena s DPH............................. €, slovom......................... EUR 
*V prípade, ak je Zhotoviteľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je 
zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Zhotoviteľ nebude 
pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a 
výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je 
zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona 
č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. 
Ide o konečnú, maximálnu cenu za zhotovenie Diela, ktorá nemôže byť zmenená. V tejto cene 
sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy, náklady na všetky tovary, 
služby a práce potrebné k zhotoveniu Diela podľa tejto Zmluvy, napr. aj vrátane nákladov 
súvisiacich s riadením a koordináciou procesu tvorby dokumentu, vrátane všetkých nákladov 
spojených s riadením a zabezpečením činnosti projektového tímu, náklady na cestovné a 
ubytovanie súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy a pod. 
6.2 Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie Diela uvedenej v čl. VI tejto zmluvy bude faktúra 
vystavená Zhotoviteľom. Zhotoviteľ bude predmet zákazky fakturovať tromi (3) faktúrami 
nasledovne: 
a) Prvú faktúru vo výške max. 50% z ceny Diela vystaví Zhotoviteľ do 7 dní odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia 1./ a 2./ časti Diela, definovanej v čl. III. tejto Zmluvy; 
b) Druhú faktúru vo výške max. 45% z ceny Diela vystaví Zhotoviteľ do 7 dní odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia 3./ a 4./ časti Diela, definovanej v čl. III. tejto Zmluvy; 
c) Tretiu faktúru vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy vystaví Zhotoviteľ až po riadnom 
zhotovení a protokolárnom odovzdaní celého komplexného Diela, ktoré vznikne spojením 1./ 
až 4./ časti diela do jedného celku vyhotoveného v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 
Predpokladom vyhotovenia a zaslania faktúry je odovzdanie Diela alebo časti Diela 
Objednávateľovi, ktoré je bez vád. Protokol o odovzdaní a prevzatí príslušnej časti Diela 
podpísaný obidvoma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. 
6.3 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na lehote splatnosti každej faktúry tak, že lehota 
splatnosti je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi spolu s 
preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí fakturovanej etapy Diela objednávateľom bez 
výhrad. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu 
faktúr nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo 
vzťahu k projektu financovanému systémom predfinancovania a refundácie z prostriedkov 
EŠIF v rámci programu IROP 2014 - 2020. 
6.4 Faktúra bude uhradená bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa uvedený v 
záhlaví tejto Zmluvy. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania platby z účtu 
Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 
6.5 Vystavená faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Faktúra musí zároveň 
obsahovať nasledovné údaje: (i) odvolávku na Objednávateľovo číslo tejto zmluvy, (ii) popis 
plnenia v zmysle predmetu zmluvy, (iii) bankové spojenie v zmysle zmluvy a (iv) príslušné 
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prílohy v súlade s bodom 6.2 tohto článku. Faktúra musí obsahovať označenie projektu z 
programu IROP 2014 - 2020 podľa pokynov objednávateľa. V prípade, ak faktúra nebude v 
súlade s platnými právnymi predpismi, vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje a, alebo 
nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť 
Zhotoviteľovi spolu s o značením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade nová 
lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla 
Objednávateľa. 
6.6 Predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) v rámci projektu s názvom: „Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy pre 
mesto Nitra" Kód projektu: NFP302040N382 z Integrovaného regionálneho operačného 
programu 2014 - 2020 a spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a rozpočtu 
objednávateľa systémom financovania formou: predfinancovanie a refundácia. 
6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje 
platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. 
Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči subdodávateľom 
Zhotoviteľa a dlhšie než 30 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, 
Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto 
subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči 
Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam 
Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim zo Zmluvy. Objednávateľ je povinný preveriť 
oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou 
žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 dní odo dňa prevzatia žiadosti 
doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V 
prípade ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z 
tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom Zhotoviteľa bude vyplývať nespochybniteľný 
právny nárok subdodávateľov na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu 
subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť 
min. 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi. 
 

Článok VII 
Zodpovednosť Zhotoviteľa a sankcie 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú vadami, chybami a/alebo inými nedostatkami 
Diela (ďalej len „Vady“). 
7.2 Za Vady sa považujú najmä oneskorené, neúplné, nedostatočné, rozporné, nekvalitné 
zhotovenie Diela, v rozpore s Opisom predmetom zákazky/Zadaním a zmluvou. 
7.3 Zhotoviteľ sa zbaví zodpovednosti za Vady a škodu týmito spôsobenú, pokiaľ preukáže, že 
Vada bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a že vynaložil všetku odbornú 
starostlivosť, ktorú možno očakávať od Zhotoviteľa so zodpovedajúcou profesionálnou praxou 
a kvalifikáciou. 
7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku konania a/alebo opomenutia 
konania Objednávateľa, s výnimkou zodpovednosti Zhotoviteľa za splnenie prevenčnej 
povinnosti podľa bodu 7.5 tejto zmluvy nižšie. 
7.5 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa: 
7.5.1 na akúkoľvek škodu bezprostredne hroziacu a/alebo vzniknutú a na jej rozsah a následky, 
najmä následky na Zhotovenie Diela podľa zmluvy, a 
7.5.2 na všetky opatrenia, ktoré je potrebné prijať na odvrátenie takej škody a/alebo obmedzenie 
jej následkov; a ak ho Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný takéto opatrenia na 
náklady Objednávateľa vykonať, resp. kontrolovať, že sa takéto opatrenia uskutočňujú. 
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7.6 Zhotoviteľ je povinný po konzultáciách s Objednávateľom na vlastné náklady bezplatne 
odstrániť najneskôr v lehote do 7 dní od obdržania výzvy Objednávateľa Vady Diela, za ktoré 
zodpovedá alebo obmedziť alebo odstrániť škodu spôsobenú týmito Vadami. 
7.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením jeho povinností podľa zmluvy (vrátane 
omeškania s termínom odovzdania Diela) je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý aj začatý deň omeškania. 
7.8. Okrem sankcii uvedených v tejto Zmluve má Objednávateľ v prípade porušenia akejkoľvek 
inej povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 € za 
každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane. 
7.9 Zmluvná pokuta je splatná v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na úhradu 
zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvnú pokutu proti 
Cene za dielo alebo jej časti. 
7.10 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry Zhotoviteľovi o viac ako 30 
dní je Zhotoviteľ oprávnený od Objednávateľa po uplynutí tejto doby požadovať za každý ďalší 
aj začatý deň omeškania až do zaplatenia úrok z omeškania vo výške 0,02 % denne z dlžnej 
sumy. 
7.11 Úhradou zmluvnej pokuty sa príslušná Zmluvná strana nezbavuje povinnosti pokračovať 
v plnení tejto zmluvy, ani nahradiť škodu vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá 
porušením povinnosti vznikla. 
7.12 Ak Zhotoviteľ využil v zákazke, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto Dohody kapacity 
tretej osoby, ktorá je na plnenie podľa tejto zmluvy zaviazaná spoločne podľa § 33, resp. § 34 
zákona o verejnom obstarávaní a táto osoba napriek spoločnému záväzku nebude plniť svoje 
povinnosti voči Objednávateľovi a nebude ich plniť ani Zhotoviteľ, je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 € a zároveň má Objednávateľ právo 
odstúpiť od tejto zmluvy. 
 

Článok VIII 
Ukončenie zmluvy 

8.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy na základe dôvodov uvedených v 
bode 8.2 až 8.6 tejto zmluvy. Odstúpenie Zmluvnej strany nadobúda účinnosť doručením druhej 
Zmluvnej strane. 
8.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem iných dôvodov v nej uvedených aj 
z nasledovných dôvodov: 
8.2.1 ak súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu Zhotoviteľa alebo 
zamestnancov zhotoviteľa za vinných z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s uzatváraním 
a/alebo plnením tejto zmluvy, 
8.2.2 strata nevyhnutnej kvalifikácie Zhotoviteľa, vrátane, ale nielen strata (živnostenského) 
oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom tejto zmluvy, 
pokiaľ Zhotoviteľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu do 15 dní, alebo 
8.2.3 závažné porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, pričom závažným 
porušením povinností Zhotoviteľa sa rozumie: 
8.2.3.1 zhotovenie Diela v rozpore s Opisom predmetu zákazky/Zadaním a touto zmluvou, 
8.2.3.2 neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že dotknutý 
pokyn má podstatný význam pre realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy, 
8.2.3.3 podstatné omeškanie (t.j. viac ako 15 dní) v zhotovovaní Diela zavinené Zhotoviteľom, 
ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, 
8.2.3.4 v prípadoch ustanovených právnymi predpismi, 
8.2.3.5 ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v 
oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na 
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plnenie zo strany zhotoviteľa, a zhotoviteľ neoznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi 
najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Zhotoviteľ, zodpovedá za škodu 
spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu a 
objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena 
bankového spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii je Zhotoviteľ povinný predložiť aj 
potvrdenie príslušnej banky, 
8.2.3.6 ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. 
8.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako 
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania diela podľa zmluvy, 
a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku. 
8.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy výlučne z nasledovných dôvodov: 
8.4.1 neposkytnutie súčinnosti Objednávateľa, v dôsledku čoho sa podstatným spôsobom 
sťažilo alebo obmedzilo plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo sa toto 
plnenie znemožnilo, a Objednávateľ nevykonal nápravu ani v primerane stanovenej lehote 
určenej Zhotoviteľom 
8.4.2 omeškanie Objednávateľa so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní po splatnosti. 
8.5 Ak zistí niektorá zo Zmluvných strán pri plnení tejto zmluvy prekážku, ktorá znemožňuje 
riadne zhotovenie diela dohodnutým spôsobom, oznámi to bezodkladne druhej Zmluvnej strane 
a začne s ňou okamžite rokovať v dobrej viere na odstránení takejto prekážky. Pokiaľ sa 
Zmluvné strany nedohodnú do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, môže ktorákoľvek 
Zmluvná strana od zmluvy odstúpiť. 
8.6 Túto zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán. 
 

Článok IX 
Konflikt záujmov 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto zmluvy ako i po jej skončení, vynaloží v súlade 
s medzinárodne uznávanou praxou také úsilie, ktoré je potrebné na to, aby zamedzil 
akémukoľvek potenciálnemu i skutočnému konfliktu záujmov, v súvislosti s jeho činnosťou 
podľa tejto zmluvy. 
 

Článok X 
Záverečné ustanovenia 

10.1 Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Prípadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky. 
10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov 
vyplývajúcich alebo súvisiacich s touto zmluvou zmierlivou cestou, a to do 30 dní od doručenia 
písomného upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane. 
10.3 Akékoľvek zmeny a/alebo dodatky k tejto zmluve musia byť v súlade so ZVO, v písomnej 
forme a podpísané Zmluvnými stranami. 
10.4 Táto zmluva, vrátane všetkých dokumentov, ktoré sa v nej spomínajú, predstavuje 
kompletnú dohodu medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s predmetom zmluvy. 
10.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa 
platného práva, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné či 
neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a 
účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné, či 
neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac 
približovať. 
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10.6 Komunikácia medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s plnením tejto zmluvy sa bude 
adresovať príslušnej Zmluvnej strane na nižšie uvedenú adresu a bude sa považovať za 
doručenú v prípade: 
10.6.1 osobného doručenia, prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po potvrdení jej 
prijatia, alebo odmietnutí prevzatia 
10.6.2 doručenia e-mailom, po doručení písomného potvrdenia od príjemcu o prijatí (za 
písomné potvrdenie príjemcu o prijatí sa nepovažuje notifikácia oznamujúca doručenie e-mailu 
príjemcovi), alebo 
10.6.3 doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo k dátumu 
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. 
10.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je 
považovaný za originál. Z toho dve vyhotovenia Zmluvy dostane Zhotoviteľ a dve vyhotovenia 
dostane Objednávateľ. 
10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť 
postúpené na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom dlžníka. 
10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať 
akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa. 
10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné 
prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená 
a právny úkon je urobený v predpísanej forme, na znak čoho zmluvu podpísali. 
10.11 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že predmet zmluvy je financovaný z 
fondov EÚ a bude predmetom kontroly verejného obstarávania zo strany príslušného 
oprávneného orgánu. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 
znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, nie však skôr ako v deň, kedy bude 
Objednávateľovi doručený od príslušného oprávneného orgánu kladný výsledok kontroly 
verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto zmluva. Schválenie procesu verejného 
obstarávania v rámci kontroly oprávneným orgánom je teda odkladacou podmienkou 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade, ak Objednávateľovi nebude kladný výsledok 
kontroly (schválenie verejného obstarávania) doručený do dvoch (2) rokov odo dňa uzatvorenia 
tejto Zmluvy, táto Zmluva zaniká. 
 
V Nitre, dňa       V ........................ dňa 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
............................................      .............................................. 
Jozef Dvonč 
primátor mesta Nitry 


