
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

1. Bc. Stanislav Varga

Sídlo: Slaná Lehota 52, 987 01 Poltár 

IČO: 32 629 052, IČ DPH: SK 1030794083

Zapísaná: ObÚ v Lučenci, pracovisko Poltár, číslo živnostenského registra: 607-6311 

Zastúpená: Bc. Stanislav Varga 

(ďalej len dodávateľ)

a

2. Mesto Fiľakovo

Sídlo: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

IČO: 00 316 075, IČO: 2021115052 

Zastúpená: JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta 

(ďalej len obstarávate!’)

Článok 1.
PREDMET ZMLUVY

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predment obstarávania: „Rekonštrukcia uleca Moyzesova časť 3.1. preložka NN 
nadzemného vedenia -  projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.“ v termíne do 31.01.2012 v predloženej cene 
100,00€ (jednosto eur) bez zákonnej DPH 20%.

2. Obstarávate!’ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi za poskytnuté služby na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí 
obstarávateľovi do 5 dní od dodnia predmetu obstarávania.

3. Doba splatnosti faktúry je 14 dní.

4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe poskytovania služieb:

a) Dodávateľ vykonáva svoju činnosť na základe požiadania zástupcu obstarávateľa.

b) V prípade vlastnej iniciatívy musí dodávateľ svoje kroky konzultovať s obstarávateľom a vykonáť ich až po schválení.

5. Obstarávateľ sa zaväzuje dodať dodávateľovi v rámci svojich možností všetky potrebné informácie, podklady a nevyhnutnú 
súčinnosť, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie objednaných služieb podľa tejto zmluvy. Obstarávateľ zodpovedá za 
správnosť a presnosť poskytnutých informácií a podkladov.

6. Akékoľvek informácie alebo oznámenia, ktoré majú byť komunikované medzi zmluvnými stranami, budú doručené 
telefonicky a následne elektronickou poštou, klasickou poštou alebo kuriérom na tieto adresy:

Bc. Stanislav Varga 
Slaná Lehota 52 
98701 Poltár
e-mail: varga.elektro@gmail.com

Mesto Fiľakovo 
Mestský úrad 
Radničná 25 
986 01 Fiľakovo

Za deň doručenia písomnosti klasickou poštou alebo kuriérom sa považuje deň, kedy bola písomnosť doručená druhej 
strane, deň kedy druhá strana odmietla písomnosť prevziať alebo deň, kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi ako 
nedoručená.

Článok 2.
DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára dňa 26.01.2012 na obdobie do dodania predmetu obstarávania s konečným finančným 
vyrovnaním, pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana neoznámi písomne svoj úmysel ukončiť platnosť tejto zmluvy najneskôr do 
tridsiatich (30) dní pred uplynutím jej platnosti.

2. Akékoľvek zmeny ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán výhradne 
písomnou formou.

strana 1 z 2

mailto:varga.elektro@gmail.com


3. Túto zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím doby trvania písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou 
výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu. Výpovedná doba je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.

4. V prípade zásadného porušenia zmluvných podmienok majúcich negatívne ekonomické dôsledky je zmluva vypovedateľná 
okamžite, po písomnom oznámení druhej zmluvnej strane. Poškodená zmluvná strana si má nárok na kompenzáciu 
spôsobenej škody.

Článok 3. 
ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak dodávateľ nedodrží termíny dohodnuté v zmluve, zaplatí zmluvnú pokutu za každý omeškaný deň vo výške 0,03% 
z dojednanej ceny Zmluvná pokuta je splatná odo dňa vzniku nároku (nedodržaním termínu) do troch dní na účet 
objednávateľa.

2. Ak je obstarávate!’ v omeškaní s úhradou, má druhá strana právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dojednanej 
ceny za každý deň omeškania. Pokuta je splatná do 3 dní odo dňa vzniku nároku na účet dodávateľa.

Článok 4.
OBCHODNÉ TAJOMSTVO

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých neverejných materiáloch, informáciách a ďalších 
skutočnostiach získaných alebo sprístupnených druhou zmluvnou stranou v súvislosti s podpisom a plnením tejto zmluvy 
(ďalej len dôverné informácie). Bez písomného súhlasu zmluvnej strany nebude žiadna zo strán zverejňovať, poskytovať 
alebo prenášať tieto dôverné informácie tretím osobám.

2. Žiadna zo zmluvných strán nesmie použiť alebo reprodukovať ochranné známky, logá, obchodné informácie, technické 
alebo iné materiály získané od druhej strany bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu.

Článok 5. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťah zmluvných strán v zmysle tejto zmluvy je vzťahom dvoch nezávislých subjektov, a táto zmluva nemá charakter 
exkluzívnej zmluvy.

2. Obe zmluvné strany budú riešiť spory, vyplývajúce z obsahu a výkonu tejto zmluvy konštruktívnym spôsobom. V prípade, 
že riešenie nie je dosiahnuté prostredníctvom rokovaní, môže ktorákoľvek strana podať žalobu na súd s príslušnou 
právomocou.

3. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán a nahrádza akékoľvek iné predchádzajúce dohody, ústne alebo 
písomné. Zmluva môže byť zmenená alebo upravená iba písomnou formou a podpísaná výhradne oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Zmluva je vypracovaná v dvoch identických, právne záväzných exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane jeden 
exemplár.

V Poltári, dňa 26.01.2012
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