
                                                                                                              č. j.  ..........       

 
ZMLUVA  O USKUTOČNENIE PRÁC 

 
Zmluvné strany: 

 
Objednávateľ: Mesto Nitra 

so sídlom:   Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
zastúpenie:   Marek Hattas, primátor mesta 

   bankové spojenie:  SLSP, a.s. 
číslo účtu:  5028001139/0900  

                                   IBAN:    SK 0409000000005028001139 
IČO :    00 308 307 
DIČ:    202 110 2853 
IČ DPH:  SK202 110 2853 
 

Dodávateľ:  ................... 
                                   so sídlom:    
                                   zastúpenie:    
                                   bankové spojenie:  

IBAN:  
IČO:  

                                   DIČ:  
                                   IČ DPH:                         
                   

 
I. Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Oprava havarijného stavu strechy na objekte 
elokovaného pracoviska CVČ na Topoľovej ulici 1“ podľa cenovej ponuky dodávateľa zo 
dňa .................., ktorá určuje charakteristiku prác a dodávok. Cenová ponuka je prílohou tejto 
zmluvy. Zmluvou sa dodávateľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bez závadné dielo 
prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. Pre odovzdanie 
a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 

 
II. Miesto plnenia 
1. Oprava havarijného stavu strechy bude realizované na objekte elokovaného pracoviska 

CVČ na Topoľovej ulici 1 v Nitre. 
2. Dodávateľ najmenej 2 pracovné dni pred plánovaným dodaním predmetu zmluvy oznámi 

objednávateľovi svoju pripravenosť plniť. 
 

 
III. Lehoty realizácie 

a) Termín zahájenia :  do 3 dní od účinnosti zmluvy 
b) Termín ukončenia : do 31.08.2021 

 
IV. Cena diela  
Cena za celé plnenie predmetu tejto zmluvy uvedeného v čl. I  a  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 cenovej ponuky dodávateľa. 
            
Celková cena za predmet zmluvy bez DPH:  ........................ € 
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DPH vo výške     20 %:                ........................ € 
Celková cena za predmet zmluvy s DPH:   ........................ € 
Celková cena s DPH v € slovom:           ................................ € 
 
Celková cena diela vyplýva z položkovitého rozpočtu predloženého objednávateľovi v procese 
verejného obstarávania zákazky, resp. prieskumu trhu. Predmetný položkovitý rozpočet je pre 
stanovenie hodnoty jednotlivých prác a dodávaného materiálu pre zmluvné strany záväzný 
a slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívnemu obsahu prác. 
 
V. Platobné podmienky 
1. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 
2. Objednávateľ uhradí celkovú cenu  na základe faktúry vystavenej dodávateľom najskôr ku 

dňu podpísania preberacieho protokolu objednávateľom.  
3. Splatnosť faktúry je 30 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. 
5. Pre postup zmluvných strán po uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo 

jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa                          
( poskytovateľa zdaniteľného plnenia ) na objednávateľa ( príjemcu zdaniteľného plnenia ) 
v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom 
znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH 
s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 

ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení“. 
 

 
 

VI. Odovzdanie a prevzatie plnenia 
1. Dodávka predmetu zmluvy sa považuje za splnenú až okamihom podpísania preberacieho 

protokolu obidvomi zmluvnými stranami. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že  predmet plnenia bude 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 stanovené 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, inak platí, že je v omeškaní 
s dodaním predmetu zmluvy. 

5. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru dňom úhrady faktúry. 
 

VII. Sankcie 
1. V prípade nedodržania termínu plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z celkovej ceny plnenia za každý deň omeškania. 
2. Ak sa dodávateľ dostane do omeškania o viac ako 20 dní, objednávateľ je oprávnený od 

tejto zmluvy odstúpiť. 
3. V prípade, že objednávateľ neuhradí fakturovanú platbu včas a riadne, je povinný 

dodávateľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

4. V prípade nedodržania ustanovenia čl. VI. ods. 2., uhradí dodávateľ objednávateľovi 
zmluvnú pokutu 0,5% z ceny diela s vadou (vrátane DPH) za každý začatý deň omeškania. 

5. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 60 dní odo dňa výzvy 
oprávnenej strany. 
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VIII. Záručná doba 
1. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu predmetu zmluvy podľa všeobecne záväzných platných 

právnych predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jeho úplnosti, prevádzkovej 
spôsobilosti a spoľahlivosti v záručnej dobe v dĺžke 24 mesiacov, ktorá začína plynúť 
dňom podpisu odovzdávajúceho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vzniknuté poruchy a vady 
predmetu zmluvy do 5-ich pracovných dní od ich nahlásenia e-mailom alebo listom 
dodávateľovi. 

3. Záručné povinnosti dodávateľa sa nevzťahujú na poškodenie neodborným zásahom zo 
strany objednávateľa a na vady a poruchy spôsobené úmyselným poškodením alebo 
zásahom treťou osobou. 

 
 
IX. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie 

a objednávateľ 3 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 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). 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.  

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

 
 

V ..................... dňa ...............    V  Nitre dňa ....................... 
 
       Za dodávateľa :                 Za objednávateľa : 

 
 
 
 
___________________      ___________________ 
                 Marek Hattas 
                                 primátor mesta Nitry 

 


