
Z m l u v a  o  d ie l o
č. ZD-02/2015

uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky

1. Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Štatút, zástupca: Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta 
Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 FIĽAKOVO 
100:00 316 075 DIČ: 2021115052 
Kontaktná osoba pre jednania: Ing.lvan Vanko

1.2. Zhotoviteľ: e n v e x  s.r.o.

Štatút, zástupca: Ing. Marián Bachňák - konateľ 
Šafárikova 71, 048 01 ROŽŇAVA 
IČO: 47 552 620 DIČ: 2024023573
Obchodný register Okresného súdu Košice, Oddiel Sro,
Vložka č. 35118A/
Kontaktná osoba pre jednania: Ing. Marián Bachňák

2. Predmet zmluvy o dielo
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a objednávateľovi odovzdať nižšie uvedené práce
a objednávateľ sa zaväzuje tieto práce prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za ich vykonanie.

Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie:
projektovej dokumentácie „Uloženie stavebného odpadu kat. č. 170503 zo stavebných prác na 
parcele KN-C 3942/8 v k.ú. Fiľakovo“.

2.2. Rozsah prác:
Projektová dokumentácia bude vypracovaná podľa existujúceho geodetického zamerania a platných 
zákonných predpisov a technických noriem SR. PD bude pozostávať z týchto častí:

A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
C. Celková situácia stavby

Dokumentácia bude objednávateľovi odovzdaná v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme.

2.3. Predmetom tejto zmluvy o dielo nie je zabezpečenie vyjadrení a stanovísk u orgánov štátnej 
správy a ostatných dotknutých organizácii.

3. Termín a spôsob plnenia zmluvy

3.1. Termín plnenia zmluvy podľa 2. bodu je do 01.05.2015.
3.2. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho funkčnej časti od zhotoviteľa bude potvrdené 
objednávateľom alebo jeho splnomocneným zástupcom podpísaním preberacieho protokolu.

4. Cena za dielo
4.1. Cena za práce v zmysle 2. bodu tejto zmluvy o dielo bola stanovená v zmysle cenovej ponuky zo 
dňa 20.02.2015.
4.2. Celková cena je 400,- €. Nie sme platcami DPH.
4.3. Celková cena bude objednávateľovi fakturovaná po odovzdaní diela.



5. Platobné podmienky
5.1. Faktúra za vykonané dielo bude vystavená pri odovzdaní kompletného predmetu zmluvy 
zhotoviteľom objednávateľovi. Splatnosť tejto faktúry je 14 dní od vystavenia.

6. Platnosť zmluvy, doba trvania zmluvy a jej zánik
6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

6.2. Zmluvu je možné zmeniť, doplniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomnými, 
očíslovanými dodatkami. Pre ich platnosť sa vyžaduje ich podpísanie oboma zmluvnými stranami.

6.3. Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 344 -  351 Obchodného zákonníka. 
Odstúpenie, vypovedanie alebo zrušenie zmluvy jednou zo zmluvných strán musí mať písomnú formu 
a nie je ním dotknutý nárok na náhradu škody a nutných nákladov oprávnenej strany.

6.4. Dodatočná nemožnosť plnenia sa bude riadiť podľa ustanovení § 352-354 Obeh. zákonníka.

6.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení tejto 
zmluvy o dielo.

7. Ostatné dojednania
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela, za to, že predmet plnenia bude spĺňať kvalitatívne 
parametre a vlastnosti stanovené právnymi predpismi SR, zmluvou a je bez faktických a právnych 
vád.

7.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť a potrebné vstupné podklady. V prípade 
neposkytnutia súčinnosti a pri omeškaní s poskytnutím požadovaných podkladov a údajov sa 
predlžuje aj termín odovzdania o dobu, počas ktorej je objednávateľ v omeškaní.

7.3. Záručná doba na PD je 1 rok a začína plynúť odo dňa odovzdania PD objednávateľovi.

7.4. Vlastnícke právo k dokumentácii a autorskému riešeniu k dielu prechádzajú na objednávateľa 
zaplatením ceny diela v celom rozsahu.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dobe záruky bezplatne odstrániť reklamované vady. Zistené vady oznámi 
objednávateľ zhotoviteľovi písomne, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní od 
zistenia vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.

7.6. Nároky a zodpovednosti za vady, ktoré nie sú riešené zmluvou, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchod, zákonníka.

7.7. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním ukončeného diela môže objednávateľ vyúčtovať 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zostávajúcej ceny za dielo, za každý deň 
omeškania.

7.8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.

7.9. Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. inými príslušnými 
právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

Vo Fiľakove dňa: fa, £ . Zc/Úl§

Mgr. Attila Agócs PhD. - p ^ a to rr^ B te !
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za objednávateľa^
Ing. Marián Bachňák - konateľ

za zhotoviteľa

V Rožňave dňa: 9 9


