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ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 
č. 101/2022/ÚHA 

uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 (ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

 

Objednávateľ:  MESTO NITRA 

sídlo:                                       Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

štatutárny zástupca:                Marek Hattas, primátor 

právna forma:   mesto 

IČO:                                        00 308 307 

DIČ:    202 110 2853 

IČ DPH:   SK 202 110 2853 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.         

IBAN:                                     SK0409000000005028001139 

 (ďalej len „ objednávateľ“)  

 

a 

 

Zhotoviteľ:   Ing. Juraj Valach 

sídlo:                                      Hronské Kľačany 410, , 93529 Hronské Kľačany 

právna forma:   podnikateľ - fyzická osoba 

IČO:                                       41 255 445 

DIČ:    104 430 37 33 

IČ DPH:   nie je platcom DPH 

bankové spojenie:  mBank S.A. 

IBAN:                            SK84 8360 5207 0042 0322 1477 

 (ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)  

 

 

 

 

 

Článok I. 

 PREDMET ZMLUVY 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje a objednávateľovi odovzdá 

tento predmet plnenia: „Parciálny informačný systém reklamných stavieb“ v 

nasledovnom rozsahu, obsahu a spôsobu vypracovania dokumentácie: 

- geodetické zameranie polohy 72 ks reklamných stavieb do katastrálnej mapy podľa 

určenia zameriavaných reklamných stavieb zo strany objednávateľa 

- dodanie vypracovanej dokumentácie v tlačenej forme v 2-och paré vo formáte A3, 

A4 a 1 x v digitálnej forme dwg pre AutoCAD verzie 2010 a taktiež ako obrázok vo 

formáte PDF. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy podľa Čl. 1 ods. 1 prevezme a 

zaplatí za jeho vypracovanie dohodnutú cenu. 

Č.j. 674/2022/ÚHA 
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Článok II. 

SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY 

 

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné 

predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť pokynmi 

objednávateľa, pokiaľ sú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ v rámci súčinnosti pri plnení zmluvy bude priebežne počas plnenia tejto 

zmluvy špecifikovať poskytovateľovi, ktorých 72 kusov reklamných stavieb bude 

predmetom zamerania podľa tejto zmluvy, pričom celkové vymedzenie a konkretizáciu 

72 ks zameriavaných reklamných stavieb upresní poskytovateľovi v dostatočnom 

časovom tak, aby poskytovateľ mohol zrealizovať plnenie do termínu stanoveného touto 

zmluvou. 

 

 

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia podľa Čl. 1 ods. 1 do 

31.12.2022. 

2. Predmet plnenia podľa Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy je splnený jeho riadnym vypracovaním 

a odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom rozsahu, obsahu a spôsobe vypracovania 

podľa Čl. 1 a Čl. 2 tejto zmluvy. 

3. Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie predmetu plnenia objednávateľovi v mieste 

sídla objednávateľa v dohodnutom termíne na základe preberacieho protokolu 

potvrdeného obidvomi zmluvnými stranami. Objednávateľ má právo predmet plnenia 

neprevziať, ak pri preberaní zistí nedostatky diela, pre ktoré je potrebné dokumentáciu 

doplniť, zmeniť alebo v nej vykonať iné úpravy. Dôvod odmietnutia prevzatia plnenia 

uvedú zmluvné strany v protokole (zápise) z preberacieho konania. 

 

 

Článok IV. 

CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena predmetu plnenia bola dohodnutá na podklade cenovej ponuky poskytovateľa a 

predstavuje celkovú sumu vo výške 4.000,00,- Eur (slovom: štyritisíc eur a nula centov) 

za spracovanie celého predmetu zmluvy. 

2. Cena za predmet zmluvy je stanovená ako maximálna cena, ktorá zahŕňa všetky náklady 

a zisk poskytovateľa a nie je možné ju zvyšovať. Poskytovateľ prehlasuje, že je schopný 

s spôsobilý riadne a včas zrealizovať zákazku na poskytnutie služby v celom rozsahu 

podľa tejto zmluvy za cenu 4.000,00 Eur. 

3. Cenu plnenia podľa ods. 1 zaplatí objednávateľ poskytovateľovi jednorazovo na základe 

faktúry vystavenej poskytovateľom, ktorej lehota splatnosti bude 14 dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi. Právo fakturácie vznikne poskytovateľovi po podpísaní 

preberacieho protokolu, ktorým bude predmet zmluvy prevzatý objednávateľom bez 

výhrad. 

4. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti vyžadované platnými právnymi 

predpismi, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju bez zaplatenia späť poskytovateľovi na 

prepracovanie. V tomto prípade nemá poskytovateľ právo uplatniť si vo vzťahu k 

objednávateľovi zmluvnú pokutu ani iné opatrenia sankčného charakteru. Nová lehota 

splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej – opravenej faktúry. 
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5. Cena plnenia sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu 

objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. V prípade nepripísania ceny plnenia na 

účet poskytovateľa napriek jej preukázateľnému odoslaniu objednávateľom, sa 

objednávateľ zaväzuje bezodkladne podniknúť vo vzťahu k peňažnému ústavu 

odosielajúcemu platbu potrebné kroky za účelom zjednania nápravy (napr. podanie 

reklamácie). 

 

 

Článok V. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude spracovaný riadne, s 

odbornou starostlivosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

technickými normami a podľa tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi ako aj za vady predmetu zmluvy zistené neskôr, ak tieto existovali už v 

čase odovzdania diela a boli spôsobené porušením povinnosti poskytovateľa. 

3. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od objednávateľa a poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 

ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. V prípade vady predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany právo objednávateľa 

požadovať a povinnosť poskytovateľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. 

Poskytovateľ má povinnosť odstrániť vady diela do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 

objednávateľom. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

5. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný 

uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme u poskytovateľa. 

6. Poskytovateľ vypracuje dokumentáciu vo vlastnom mene a  na vlastnú zodpovednosť a 

vyhlasuje a ubezpečuje objednávateľa, že osoba, ktorá bude autorizovať dodané dielo má 

platnou legislatívou 

požadované oprávnenie na všetky činnosti vykonávané v rámci plnenia predmetu tejto 

zmluvy a na vyžiadanie objednávateľa je poskytovateľ povinný zabezpečiť predloženie 

týchto oprávnení. 

 

 

Článok VI. 

SANKCIE 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute takto: 

a) ak poskytovateľ nedodá predmet zmluvy v termíne stanovenom v Čl. 3 ods. 1 tejto 

zmluvy alebo 

b) ak poskytovateľ neodstráni vady diela v zmysle Čl. 5 ods. 4 

zaplatí objednávateľovi za prvých 14 dní omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,5 

% z ceny uvedenej v Čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy za každý, čo i len začatý deň 

omeškania a 1 % z ceny uvedenej v Čl. 4 ods. 1 po 14 dni omeškania za každý, čo 

i len začatý deň omeškania. 

2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia, uhradí poskytovateľovi 

zmluvnú pokutu 0,05 % z neuhradenej fakturovanej ceny za každý, čo i len začatý deň 

omeškania a po 14 dni omeškania 0,2 % z neuhradenej fakturovanej ceny za každý, čo i 

len začatý deň omeškania. 
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3. Uplatnením zmluvných sankcií nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla 

druhej strane v dôsledku omeškania s plnením povinností uvedených v tomto článku. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 

zmluvy zo strany 

poskytovateľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak 

poskytovateľ najmä: 

a) bude  preukázateľne  vykonávať  dohodnuté  plnenie  vadne,  t.j.  v rozpore  

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol poskytovateľ 

objednávateľom v priebehu plnenia predmetu zmluvy písomne upozornený a ktoré 

napriek upozorneniu neodstránil 

v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu. 

b) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovení diela, alebo 

inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy. 

 

 

Článok VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán a to 

písomnými, číslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami 

2. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma 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. Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Jeden (1) rovnopisy dostane Zhotoviteľ a tri (3) rovnopisy dostane Objednávateľ. 

8. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyjadrujú súhlas s jej obsahom a vyhlasujú, že ju 

uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Nitre dňa: 01.04.2022                                           V Hronských Kľačanoch dňa: 01.04.2022 

 

Objednávateľ:  Mesto Nitra    Zhotoviteľ:    

 

 

 

..............................................                                     .............................................. 

 

         Marek Hattas      Ing. Juraj Valach 

      primátor mesta Nitra 


