
éVčty/zofS' 
Zmluva 

o poskytnutí odbornej prípravy 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Mesto Nitra, 
Štefánikova tr. 60,950 06 Nitra 
zastúpené 
korešpondenčná adresa 
bankové spojenie 
č.ú. 
IČO 
DIČ 
(ďalej len „poskytovateľ") 

Jozefom Dvončom, primátorom Mesta Nitry 
Mestská polícia, Cintorínska 6,949 01 Nitra 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
5049179841/0900 
00308307 
2021102853 

Mesto Senec 
Mierové námestie č.8/8,903 01 Senec 
zastúpené 
bankové spojenie 
Č.ú. 
IČO 
DIČ 

Karolom Kválom, primátorom mesta 
Príma banka Slovensko, a.s. 
660 282 7002/5600 

00305065 
2020662237 

(ďalej len „objednávateľ") 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy ie: 

2.1 Vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície 
(ďalej len „účastníkov") v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii") v Školiacom 
a výcvikovom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre. 

2.2 Vydanie potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy. 

ČI. III. 
Povinnosti poskytovateľa a objednávateľa 

Poskytovateľ ie povinný: 

3.1 Zabezpečiť priestory na výučbu. /' ,' 
3.2 Zabezpečiť odborných lektorov na výučbu. * • . ' 
3.3 Plniť predmet zmluvy v plnom rozsahu tejto zmluvy. 

Objednávateľ je povinný: 

3.4 Vyslať v určenom termíne účastníkov na odbornú prípravu v počte podľa záväznej 
prihlášky. 

3.5 Uhradiť faktúru za plnenie predmetu zmluvy v lehote do štrnástich dní odo dňa jej 
doručenia. 



ČI. IV 
Doba plnenia 

Odborná príprava príslušníkov obecných polícií bude vykonaná podľa učebného plánu 
v rozsahu 420 hodín počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov od 23. marca 2015. 

ČI. V 
Platobné podmienky 

5.1 Cena za predmet tejto zmluvy je stanovená na základe dohody zmluvných strán na 
980,-€ s DPH za dvoch účastníkov (slovom deväťstoosemdesiat eur). 

5.2 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená poskytovateFom. Faktúra bude 
splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

5.3 Pri predčasnom skončení odbornej prípravy účastníka z dôvodov na strane objednávateFa 
alebo z dôvodu porušenia Poriadku Školiaceho a výcvikového strediska v Nitre (ďalej len 
„poriadok ŠVS") vyslaným účastníkom objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie sumy 
podľa bodu 5.1. 

5.4 Pri predčasnom skončení odbornej prípravy účastníka z dôvodov na strane poskytovateFa 
budú objednávateFovi fakturované náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním 
prípravy odbornej spôsobilosti. 

5.5 V prípade nedodržania termínu platby je objednávateF povinný zaplatiť poskytovateFovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania. 

ČI. VI 
Osobitné dohodnutia 

V prípade porušenia poriadku ŠVS účastníkom pri vykonávaní odbornej prípravy si 
poskytovateF vyhradzuje právo vylúčiť účastníka objednávateFa z odbornej prípravy. 

ČI. VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

7.2 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia na webovom sídle mesta. 

7.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
dostane dva exempláre. 


