
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb.v znení neskorších predpisov

OBČIANSKEHO ZÁICONÍKA

L 1. Objednávateľ: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:

1. 2 . Zhotoviteľ: 
Sídlo:
IČO:
DRČ:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Mestský úrad Fiľakovo 
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
00316075,
202 111 5052
Ing. Július Kovács 

Štefan Nagy
Gemerský Jablonec 217, 980 35 Gemerský Jablonec 
47208961
1086195693, nie som platca DPH

II. PREDMET ZMLUVY

II. 1. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na objekte MsU a kotolne MsU, konkrétne 
demontáž 3 komínov a oprava 1 komína, montáž a demontáž lešenia, odvoz vybúraných hmôt a ich 
uloženie, odkrytie a zakrytie strechy budov.

III. ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

III. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za odplatu zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo v rozsahu 
dohodnutom v objednávke.

III. 2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi za prevzaté dielo dohodnutú cenu a poskytne 
mu dojednané spolupôsobenie.

IV. ČAS PLNENIA

IV. 1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa predmetu zmluvy v bode II. 1. v termíne do 31.03.2015.

IV. 2. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po 
dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením záväzku.



V. CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY

V. 1. Celková cena diela je za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH 
DPH 20%
Cena vrátane DPH

1.200,014.- EUR 
240,003.- EUR 

1.440,020.- EUR

V. 2. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorej súčasťou je špecifikácia 
skutočne vykonaných prác.

V. 3. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, ich adresy,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý sa má faktúra uhradiť,
- výška fakturovanej sumy,
- označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

V. 4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní.

VI. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

VI. 1. Zhotovíte ľ zodpovedá za prípadné reklamácie, ktoré dielo má pri prevzatí objednávateľom, ako 
aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe. Záručná doba je 60 mesiacov.
Za reklamácie, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli 
jednoznačne spôsobené porušením jeho povinnosti. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli 
vplyvom živelných pohrôm a cudzím zásahom.

VI. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením prípadnej reklamácie v zmysle 
bodu VI. 1. do 72 hodín po obdržaní oprávnenej reklamácie.

VI. 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamácie uplatní bezodkladne po ich zistení.

VII. OSTATNÉ USTANOVENIA

VII. 1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto 
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

VII. 2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.



VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

VIII. 1. Zmluva je uzavretá okamihom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

VIII. 2. Meniť a doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

VIII. 3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom jeho obsahu.

VIII. 4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotovenie, z ktorých dve si ponechá objednávateľ 
a dve zhotoviteľ.

Vo Fiľakove, dňa 02.02.2015

Mgr. Attila AGÓCS, PhD.
Primátor mesta

V Rimavskej Sobote, dňa 02.02.2015

Štefan Nagy
Štefan NAGY - CIMETSTAV

Gemerský J.iblonet 262 
9HO i5 Gemerský Joblonec 
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