
ZMLUVA O DIELO
/ďalej len „Zmluva"/

uzavretá v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany
Zhotoviteľ: PRODIS plus s.r.o.

zastúpený: konateľom ktorým je Ing. Vladimír Kohút
Tvarožkova 17
811 03 Bratislava
prevádzka + poštové spojenie:
Račianska 71
831 02 Bratislava
IČO: 36855812
DIČ: 2022509797
IČ DPH: SK2022509797
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2802 9908 

a

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
zastúpené: primátorom mesta ktorým je Mgr. Attila Agócs, PhD. 
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
IČO: 00316075
Bankové spojenie: OTP banka, a.s.
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

uzavreli zmluvu o dielo. Touto zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ ku zhotoveniu diela, ktoré je 
uvedené v čl. II. pre objednávateľa na svoj náklad v dohodnutom termíne a objednávateľ 
k jeho prevzatiu a zaplateniu odmeny zhotoviteľovi za zhotovenie diela.

II. Predmet zákazky

Pasportizácia zrúcaniny hradu a Projekt II. etapy statického zabezpečenia vybraných častí 
ruín na lokalite NKP Fiľakovský hrad.

III. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vykonanie pasportizácie-statického prieskumu a posúdenia ruín NKP 
Fiľakovský hrad a spracovanie technickej projektovej dokumentácie.
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti, ktoré budú pozostávať z nasledovných aktivít:

1. Vykonanie pasportizácie (statického prieskumu a posúdenia) zrúcaniny:
- zatriedenie konštrukcií podľa stupňa ohrozenia
- identifikácia havarijných situácií
- vypracovanie odporúčaní pre záchranu a konzerváciu zrúcaniny
- spracovanie zoznamu porúch zachovaných konštrukcií



- predbežné stanovenie príčin porúch
- presné vymedzenie akútnych záchranných prác
- vymedzenie konzervačných prác
- spracovanie základného rámca spôsobov obnovy
- návrh etapizácie prác

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie statického zabezpečenia:
- technická správa, grafická časť
- výkaz výmer,
- kontrolný rozpočet.
Predmet plnenia bude dodaný 6x v tlačenej a 1 x v elektronickej podobe.

IV. Cena za dielo

Cena za dielo sa stanovuje dohodou: 2.420 € + DPH = 2.904 € vrátane DPH 
(slovom dvetisíc deväťstoštyri eur)
Zhotovíte!'je plátcom DPH.
Doba splatnosti je 14 dní od prevzatia faktúry.

V. Termín plnenia

Zhotovíte!'sa zaväzuje k splneniu predmetu diela v termíne najneskôr do 31.3.2015

VI. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zo záväzkových vzťahov výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka, prípade ďalšími právnymi 
predpismi SR.
Túto je možné meniť alebo doplňovať len písomnými dodatkami, opatrenými dátumom a 
podpismi oboch zmluvných strán.
Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch (1 x pre objednávateľa a 1 x pre zhotoviteľa) a 
nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Zmluvné strany textu tejto zmluvy porozumeli, sú si vedomé záväzkov z tejto zmluvy 
vyplývajúcich a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy

za objednávateľa za zhotoviteľa
Mgr. Attila Agócs, PhD. -  primátor mesta Ing. Vladimír Kohút -  konateľ

Vo Fiľakove dňa 
7 of. 12.201

V Bratislave dňa ^  q ^ 2 0 7 f~


