
 

 

DOHODA 
O SPOLUPRÁCI č. OK/0049/2022 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) medzi 

 
 

I. STRANY DOHODY 
 

1.1.  OBJEDNÁVATEĽ:   Mesto Nové Zámky   
Sídlo:     Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky 
Štatutárny zástupca:   PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta 
IČO:     00 309 150 
DIČ:     2021060756 
Bankové spojenie:   VÚB a.s., pobočka Nové Zámky          
Číslo účtu:                                          SK25 0200 0000 0001 7482 0172 

  
(ďalej len "objednávateľ v príslušnom gramatickom tvare slova) 

 
1.2.   POSKYTOVATEĽ:    

Obchodné meno:     Novovital, príspevková organizácia    
Sídlo:           Hlavné námestie 7, Nové Zámky     
Štatutárny zástupca: Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie     
IČO:           34014721     
DIČ:           2020143191    

            Zapísaný: v OR Okresného súdu Nitra , v oddiely PO, vložka č. 10058/N  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,   
Číslo účtu:  IBAN : SK 85 0200 0000 0012 3266 9955    
 
(ďalej len "poskytovateľ" v príslušnom gramatickom tvare slova) 
 

 
Článok I 

Predmet dohody 
 
1. Predmetom tejto dohody je:  
 
a) záväzok poskytovateľa zabezpečiť a poskytnúť pre objednávateľa v rozsahu jeho hlavnej 
činnosti (v zmysle zriaďovacej listiny č. Pr. 1144/92 zo dňa 30.12.1992 v znení jej dodatkov )  
zamestnanca na plnenie verejnoprospešných prác a úloh (čistenie/umývanie verejne 
prístupných plôch), ktorý je  spôsobilý a disponuje príslušným vodičským oprávnením 
a schopnosťami na vedenie:  
 
Značka vozidla: Viacúčelové zametacie vozidlo HAKO CITYMASTER 1650 na čistenie 
komunikácií s nadstavbami - zametacia jednotka so zásobníkom na nečistoty, 3 predné kefy, 
ručná sacia hadica, umývacie zariadenie a cisternová nadstavba s postrekovou lištou na 
polievanie, umývanie chodníkov a komunikácií 
 
Evidenčné číslo: NZ 219 YU, 
 
b) záväzok poskytovateľa používať vozidlo podľa podmienok ustanovených v tejto dohode, 



 

 

 
c) záväzok objednávateľa uhradiť poskytovateľovi celkové osobné náklady za zamestnanca 
podľa tejto dohody, 
 
d) záväzok objednávateľa znášať náklady na prevádzku, servis a údržbu vozidla 
 
2. Vozidlo podľa písm. a) tohto článku dohody je a zostáva vo vlastníctve objednávateľa. 
 
3. Poskytovateľ podpisom tejto dohody prehlasuje, že ho objednávateľ oboznámil s 
technickými normami pre používanie vozidla, ako i základnými bezpečnostnými predpismi. 

 
 

Článok II 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ je povinný: 
 
a) chrániť vozidlo pred poškodením, odcudzením a zničením; zamestnanec poskytovateľa je 
najmä povinný vozidlo pri každom jeho odstavení dostatočne zabezpečiť proti krádeži jeho 
uzamknutím všetkými zabezpečovacími prostriedkami, ktorými je vozidlo vybavené, 
 
b) uhradiť ním zavinenú (respektíve spoluzavinenú) škodu spôsobenú na vozidle počas jeho 
prevádzky, 
 
c) dbať o to, aby vozidlo bolo v stave spôsobilom riadneho užívania podľa technických noriem;  
potrebu údržby a opráv vozidla hlásiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, 
 
d) pristaviť vozidlo objednávateľovi na garančné prehliadky podľa dispozícií predajcu, 
 
e) používať vozidlo v súlade s platnými právnymi predpismi pre cestnú dopravu a prevádzku 
motorových vozidiel, 
 
f) viesť predpísanú evidenciu o prevádzke vozidla a dodržiavať termíny predkladania evidencie 
príslušnému útvaru objednávateľa. 
 
 

Článok III  
Doba trvania dohody 

 
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
2. Poskytovateľ i objednávateľ môžu túto dohodu vypovedať, a to i bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 
výpovede druhej strane.  
 
3. Túto dohodu možno ukončiť jednostranným odstúpením zo strany objednávateľa z dôvodov 
porušenia povinností podľa tejto dohody. Odstúpenie od dohody je účinné dňom nasledujúcim 
po dni jeho doručenia poskytovateľovi. 

 
 



 

 

Článok IV. 
Podmienky úhrady za poskytnutie zamestnanca   

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi náklady na poskytnutie zamestnanca vo 
výške jeho preukázaných celkových osobných  nákladov ( mzdy a odvody) na tohto 
zamestnanca , za verejnoprospešné práce ktoré vykoná v prospech objednávateľa podľa tejto 
dohody. 
 
2. Právo fakturovať dohodnutú cenu za predmet dohody vzniká poskytovateľovi podľa tejto 
dohody za kalendárny mesiac. 
 
3.Strany sa dohodli na 15 dňovej lehote splatnosti faktúr. Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa 
doručenia faktúry na adresu objednávateľa. 
 
4. Poskytovateľ zašle faktúru objednávateľovi na úhradu vždy s 1 kópiou a potvrdeným 
dokladom o vykonaní predmetu dohody (napr. kniha jázd,  GPS monitorovací systém a pod.). 
 
5.  Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov 
a musí byť v súlade s ustanoveniami tejto dohody. V opačnom prípade je objednávateľ 
oprávnený faktúru vrátiť poskytovateľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne 
plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  
 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Názvy článkov uvedené v tejto dohode majú len informatívny charakter, slúžia len pre lepšiu 
prehľadnosť a orientáciu, nijako neovplyvňujú výklad textu v nich uvedeného.  
 
2. Tam, kde sa v tejto dohode uvádzajú výrazy v niektorom rode (mužskom, ženskom alebo 
strednom), má sa tým na mysli s prihliadnutím na povahu a význam príslušného ustanovenia aj 
príslušný výraz v inom rode (mužskom, ženskom alebo strednom). Tam, kde sa v tejto dohode 
uvádzajú výrazy v jednotnom/množnom čísle, má sa tým na mysli s prihliadnutím na povahu a 
význam príslušného ustanovenia aj príslušný výraz v množnom/jednotnom čísle. 
 
3. Práva a povinnosti strán, vyplývajúce z dohody, prechádzajú v celom rozsahu na ich 
právnych nástupcov. 
 
4. Prípadná neplatnosť niektorej časti tejto dohody nemá vplyv na platnosť a účinnosť 
ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť tejto dohody neplatnou alebo sa neplatnou 
stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou 
najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní tejto dohody. 
 
5. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú plne spôsobilí k uzavretiu tejto dohody. Súčasne 
prehlasujú, že táto dohoda vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že nebola uzatvorená v tiesni a 
ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, že si dohodu pred jej podpísaním riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu túto dohodu vlastnoručne podpísali.   
 
6. Táto dohoda je platná dňom podpisu oboma stranami dohody. Strany dohody berú na 
vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 



 

 

informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto dohody o povinne zverejňovanú 
zmluvu. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu stranami dohody a účinnosť v 
zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Táto dohoda bola vyhotovená v štyroch 
vyhotoveniach. Dve vyhotovenia pre každú stranu dohody. 
 
V Nových Zámkoch ________                                       V Nových Zámkoch ________ 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
          Objednávateľ                       Poskytovateľ 
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein                       Ing. Ľudovít Lebó 


