
Z m l u v a  o d i e l o

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z. v znení jeho neskorších 
predpisov podľa §§ 536 -  565 na dodávky stavebných prác

I. Zmluvné strany

1) Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo 
Zodp. zástupca: Mgr. Attila Agócs, PhD. -  primátor mesta 
Kontaktná osoba : Ing. Ivan Vanko 
IČO: 00316075, DIČ: 2021115052
Bankové spojenie: OTP banka, a.s., pobočka Fiľakovo, č. účtu: 8174961/5200

2) Zhotoviteľ: GRIZZLY s. r. o., Kráľovská 811/34, 927 01 Šaľa 
Zodp. zástupca : Kristína Práznovská -  konateľ spoločnosti 
IČO: 46648241, DIČ: 2023499852
Bankové spojenie: Tatrabanka, č. účtu (IBAN): SK04 1100 0000 0029 2687 5037

II. Predmet zmluvy

Stavebné práce - Podrezávanie múrov budovy ZUŠ Fiľakovo na Koháryho námestí v zmysle 
Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 24.02.2016.

III. Termín plnenia

1. Termín začatia: 18.04.2016
2. Termín ukončenia: 30.04.2016

Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia formou Preberacieho protokolu.

IV. Cena a platobné podmienky

Cenu za zhotovenia diela zúčastnené strany dohodli podľa zákona č. 18/1996 Zb. z. o cenách 
dohodou, v zmysle víťaznej cenovej ponuky zhotoviteľa nasledovne:

Cena celkom: 2.160, 00 € s DPH bude vyplatená do 30 dní od vystavenia faktúry.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je kalkulácia dohodnutých prác uvedená v cenovej 
ponuke zhotoviteľa.



V. Odstúpenie od zmluvy

1. V prípade, ak na strane jedného účastníka tohto zmluvného stavu dôjde k závažnému 
porušeniu podmienok tejto zmluvy, druhá strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, pričom 
všetky jeho náklady vzniknuté z titulu plnenia zmluvy znáša porušiteľ zmluvy.

VI. Dohoda o zmluvnej pokute

1. Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu 
vo výške 0,03 % z hodnoty zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.
2. Pri meškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí objednávateľ zmluvnú 
pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, za každý kalendárny deň omeškania.

VII. Záručná doba

Zhotoviteľ na vykonané práce dáva záruku 3 roky. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené 
objednávateľom vlastným zavinením.

VIII. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinnosti.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie a závady diela bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Práce budú fakturované ihneď po ukončení a prevzatí diela.
2. Pokiaľ si objednávateľ vyžiada zvýšenie, alebo zníženie rozsahu prác oproti dohodnutému 
rozsahu, bude spracovaná položkovitá kalkulácia, spracovaný písomný dodatok k zmluve 
s upravenou cenou diela.
3. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
pripájajú svoje podpisy. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluva nadobúda účinnosť podpísaním zmluvnými 
stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis obdrží objednávateľ 
a druhý zhotoviteľ.



5. Neoddeliteľnou časťou tejto Zmluvy je Náčrt pôdorysu objektu predmetu diela a cenová 
ponuka zhotoviteľa, obsahujúca presný technologický postup prác.

Vo Fiľakove, dňa V Š a li, dňa

Objednávateľ:

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor mesta

Kristína Práznovská



I ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
KOHÁRYHO NÁMESTIE č. 8



Masfskvfúracl Fiľakovo, Radničná 25, Kancelária č.106, 986 01 Fiľakovo

92701 Šaľa

Infinity Média s.r.o.

Kráľovská 811/34

IČO: 46648241
4 ’ / Q50 5

Majiteľ spoločnosti: 
Pavol Práznovský

tel.

VEC: Cenová ponuka na podrezanie muriva

Na základe výzvy posielame cenovú ponuku na podrezanie muriva.
e-mail:
potrebujern@podrezavaniemuríva.s

CENA : 1800eur + DPH y

Cena je platná za prípadu, že je celý objekt z tehlového muriva.

V prípade rezania miešaného muriva s diamantovou lanovou pílou je cena 180€ za m2 + DPH

V prípade použitia antikorových plechov pri nesúdržnom murive, ktoré sa sype je cena 130€ za m2 + DPH

Nakoľko sme autorizovaný predajca technológií na podrezávanie muriva prikladáme jediný a správny technologický 
postup ako podrezávať murivo

Technologický postup:

Na začiatku prác sa určí výška v ktorej sa bude murivo podrezávať. Po každom podrezanom úseku od 30cm do 120cm 

sa vloží do reznej škáry 2mm hrubá HDPE fólia. Ďalšia fólia sa vkladá do škáry s prekrytím 5 až lOcm na predošlú 

fóliu. Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými polypropylénovými doskovými klinmi podľa šírky 

rezu. Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú. 

Tento postup sa opakuje do konca. Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. 
Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti 

agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov. Keď je celý objekt podrezaný je veľmi dôležitá záverečná fáza 

prác. Je potrebné vyplniť reznú škáru nad HDPE fóliou hustým stavebným lepidlom. Toto vyplnenie sa robí pomocou 

profesionálneho šnekového čerpadla pod tlakom. Stavebné lepidlo (malta) je husté už pri aplikácii a neskôr nemení 

svoj tvar. Posledná fáza je dôležitá preto, aby sa váha domu rozkladala rovnomerne na celú fóliu a nie len na doskové 
kliny.


