
ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka

1.1. Objednávateľ
Názov
Adresa
Štatutárny zástupca 
Bankové spojenie 
Číslo účtu:
IČO
DIČ
Č. tel/fax 
E-mail

ČI. I.
Zmluvné strany

Mesto Fiľakovo
Mestský úrad, 986 01 Fiľakovo, Radničná 25
JUDr. Jaromír Kaličiak -  primátor mesta
OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.
817496/5200
00316075
2021115052
047/4381001
mesto@ fllakovo.sk

1.2. Zhotoviteľ
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
Č.tel.
E-mail

Ing. Angela VARGOVA -  VA PROJEKT 
986 01 Fiľakovo, Parková 1287/2 
35 132 485 
1035140711
VÚB a.s. Lučenec, pobočka Fiľakovo 
1286431053/0200 
047/4382492, 0902688892 
vaproj ekt@yahoo. com

ČI. II.
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa: 14.02.2013

ČI. III.
Predmet plnenia

3.1 Predmetom tejto zmluvy je  zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
na stavbu „Úprava, modernizácia a rozšírenie zberných stanovíšť pre triedenie zložiek 
komunálneho odpadu / 23 nových a 17 upravených stanovíšť /“ v k. ú. Fiľakovo.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

ČI. IV.
Rozsah predmetu plnenia

4.1 Zhotoviteľ zhotoví projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať nasledujúce časti: 
SO -  01 Upravené stanovištia

Celková situácia stavby - širšie vzťahy
Situácia stanovíšť
Sprievodná správa
Technická správa
Odpady
Základy
Pôdorys
Pozdĺžny rez
Pohľady
Výkaz výmer
Položkovitý rozpočet



SO -  02 Novovybudované stanovištia 
v tom skladba detto ako SO -  01 

Súhrnný rozpočet -  rekapitulácia nákladov /pre 40ks 
Rozpočet SO -  01/ pre 17 ks 
Rozpočet SO -  02/ pre 23 ks

ČI. V.
Cena predmetu diela a platobné podmienky

5.1 Cena za predmet zmluvy je dojednané dohodou zmluvných strán podľa §-u 3 zákona NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje 950,-EUR, slovom 
Deväťstopäťdesiat EUR vrátane DPH.

5.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry do 15 dní odo dňa 
odovzdania diela.

5.3 V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy pred termínom jej plnenia, je  objednávateľ 
povinný nahradiť zhotoviteľke časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela.

ČI. VI.
Čas plnenia

6.1 Zhotoviteľka sa zaväzuje, že plnenie predmetu zmluvy t.j. PD vypracuje a dodá do 
20.03.2013.

6.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom 
termíne.

6.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČI. VIL 
Podmienky vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti v nadväznosti s predmetom zmluvy riadne a včas v súlade
s platnými technickými pravidlami, STN a všetkými platnými predpismi, pokiaľ nie je 
objednávateľom odsúhlasené inak.

7.2 PD bude spracovaná a dodaná v rámci dojednanej ceny v 6-ich vyhotovení. Na požiadanie 
objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

7.3 Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela po uhradení ceny za projektovú 
dokumentáciu.

7.4 Zápis o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany ihneď po skončení diela.

ČI. VIII.
Spolupôsobenie objednávateľa

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektu poskytne zhotoviteľke v rozsahu 
nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v poskytnutí doplňujúcich údajov 
a informácií. Objednávateľ taktiež umožní zhotoviteľke obhliadku stavby.

ČI. IX.
Zodpovednosť za vady

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní projektu zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
pôsobené porušením jeho povinností, nedodržaním záväzných predpisov a technických 
noriem.



9.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že objednávateľ má právo požadovať a 
zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

9.3 Prípadnú reklamáciu vady je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady 
v písomnej forme do rúk zhotoviteľa. Termín odstránenia sa dohodne písomnou formou.

ČI. X. 
Zmluvné pokuty

10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela 
za každý týždeň omeškania.

ČI. XI.
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela podľa potreby. 
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného 
súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok 
tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

11.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu tejto 
zmluvy. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť 
do živnostenského oprávnenia.

ČI. XII.
Záverečné ustanovenia

12.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo -  predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie 
tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.

12.2 Zmluva je  uzavretá a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
12.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené obidvomi stranami.
12.4 Táto zmluva je  vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ 

a dve zhotoviteľ.
12.5 Účastníci vyhlasujú, že svoju vôlu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite a 

zrozumiteľne, s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu ju  vlastnoručne podpisujú.

Vo Fiľakove dňa 20.02.2013

Objednávateľ:

JUDr. JaronKt-íCaličiak 
primátor Mesta Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Ing. Vargová Angela


