ZMLUVA o DIELO
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok I
ZMLUVNÉ STRANY
Ing. TÓTH Norbert
Panické Dravce č.136., 985 32 Veľká nad Ipľom
Projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve
Bankové spojenie.
Číslo účtu:
IČO:
DiČ:
Mobil:

Lučenec
601 321 3002/5600
37-109 642
1030612264
0905 / 357 558

ďalej len zhotoviteľ
a
MESTO FIĽAKOVO
Msú, Radničná č. 25,98601 Fiľakovo
Bankové spojenie.
OTP BANKA SLOVENSKO
Číslo účtu:
8174961/5200
IČO:
00316075
DIČ:
202111 5052
Štatutárny zástupca, osoba oprávnená rokovať vo veciach:
zmluvných:
Agócs Jozef, primátor mesta
ďalej len objednávateľ
Článok II
PREDMET PLNENIA
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tomto článku tejto zmluvy v
rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo
jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi na dohodnutom mieste.
Doho dnutým miestom plnenia je sídlo objednávateľa.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa prevziať
a zaplatiť za dielo cenu dohodnutú v čl. IV tejto zmluvy podľa platobných podmienok dohodnutých v čl.
V. tejto zmluvy.
2.3. Dielom podľa tejto zmluvy je vyhotovenie projektovej dokumentácie „Zberný dvor a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných odpadov - mestské kompostovisko Fiľakovo“ na stavebný objekt:
SO-111 Podzemná požiarna nádrž"
2.4. Zhotoviteľ vykoná dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe. Zhotoviteľ sa
zaväzuje, že dielo zhotoví v súlade s požiadavkami objednávateľa, v súlade s technickými normami platnými
na území Slovenskej republiky.
2,5 Dielo podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi odovzdať v 6 vyhotoveniach.

2.6 Zmenu predmetu plnenia, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami, oprávnenými k podpisu zmluvy
o dielo.
2.7 Zmhrvné strany sa dohodli, že zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok.
Článok m
TERMÍN PLNENIA
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto zmluvy vykonať v nasledovných termínoch:
- expedícia v 6 vyhotoveniach do 15.04.2010.
Článok IV
CENA
4.1

V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene diela vo výške 279,65 eur , slovom dvestosedemdesiaídevôť
eur 65 centov. Nie som platca DPH.

4.2

Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktoiých platí dohodnutá cena, sú
vymedzené v nasledovnom poradí podľa stupňa dôležitosti:
- v článku II Predmet zmluvy,
- v článku III Termín plnenia,
- technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, horeuvedenými zákonmi
- jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy,
- podmienkami a podkladmi objednávateľa,
- ponukou zhotoviteľa.

4.3

Dohodnutú cenu diela je možné meniť len v nasledujúcich prípadoch, a to ak príde počas realizácie diela :
a) k zmenám a doplnkom podľa ods. 2.7 tejto zmluvy,
b) k zníženiu pôvodne dohodnutého rozsahu prác a dodávok.
Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1

Platby za vykonanie diela podľa čl. II tejto zmluvy sa uskutočnia na základe daňového dokladu - príjmového
dokladu, ktorú vyhotoví zhotoviteľ po riadnom splnení svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela 357 eur po splnení bodu 3.1 na základe zhotoviteľom
vystavených daňových dokladov, ktoré budú vystavené v súlade s touto zmluvou a musia mať všetky
náležitosti daňového dokladu podľa § 15 zákona NR SR č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5.2

Objednávateľ je oprávnený bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá je vystavená neoprávnene,
v rozpore s touto zmluvou alebo neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu, pričom sa zastavuje
plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení oprávnene a riadne vystavenej faktúry objednávateľovi začína
plynúť nová lehota splatnosti faktúiy. Za deň finančného plnenia sa považuje deň odpísania sumy peňažného
záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

5.3

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa z tejto zmluvy voči objednávateľovi, zhotoviteľ nie je
oprávnený postúpiť tretej osobe.
Článok VI
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, v súlade so
všeobecne záväznými predpismi bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude zodpovedať
kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v technických normách platných na území Slovenskej republiky.

6.2.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na to písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.

6.3'.

Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviíeľovi bezodkladne po ich zistení písomne
a v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok zvád plnenia. Doba od oznámenia vád
zhotovíte! ovi az do odstranenia vad sa do záručnej doby nepočíta, o tuto dobu sa zarucna doba predlžuje.
Článok.VTÍ
OSTATNÉ USTANOVENIA

7.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu diela budú podklady pre realizáciu diela jemu
odovzdané objednávateľom ako aj ostatné dokumenty uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným
pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých
podmienok časť podkladov svojim subdodávateľom.

7.2.

Zmhrvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o
druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za dôverné obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného
zákonníka a nebudú poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a nebudú
použité na iný účel ako na plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteí sa
zaväzuje, že pristúpi na zmenu žáväžku v prípadoch, kedy ša pó užätvorení zínliiVy zrnenia východisková
podklady rozhodujúce pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo keď vzniknú nové požiadavky objednávateľa

7.3.

Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle f
345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy ods žf g .
pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní potom,
ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť.

7.4.

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Článok V ni
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1.

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

8.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, ktorý podpíšu
oprávnení zástupcovia zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

8.3.

Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednej pre každú zmluvnú stranu. Zmluva nadobúda
platnosť a účinnosť dňom podpisu .oboma zmluvnými stranami.

8.4.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju pochopili a bez výhrad
prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán
vlastnoručne podpísali.

V Lučenci dna

f O

objednávateľ:

Ins. TÓTH Norbert

