
Zmluva o dielo č. 22016
Čl.1.

Zmluvné strany

Objednávateľ Mesto Fiľakovo
Štatutárny zástupca Mgr. Attila Agócs, PhD

Adresa Mestský úrad, Radničná ul. 25, 986 01 Fiľakovo

IČO 00316075
DIČ 2021115052
Bankové spojenie OTP banka, a.s.
Číslo účtu SK9552000000000008174961

Zhotoviteľ: A.U.R.A. projektová kancelária Banská Bystrica
Štatutárny zástupca : Ing.arch. Jozef Dižka,autorizovaný architekt
A dresa: Alexandra Matušku 26 

974 01 Banská Bystrica
IČO: 17841721
DIČ: 1029393563
Bankové spojenie: mBank, a.s.
Číslo účtu: SK65 8360 5207 0042 0534 8156

ČI 2.
Predmet zmluvy

Odborná a technická pomoc pri príprave územnoplánovacích podkladov a strategických dokumentov pre 
Mestský úrad, referát stratégie a rozvoja mesta.

ČI. 3.
Termíny plnenia zmluvy

Podľa požiadavky stanovenej objednávateľom.

ČI. 4.
Cena diela

Cena diela za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl.2. tejto zmluvy je  stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách

vo výške 300 €, slovom tristo €.
K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:
a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu 

predmetného diela, pričom bude vopred, oboma zmluvnými stranami odsúhlasená kalkulácia za 
činnosti,

b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pričom 
budú vopred odsúhlasené a potvrdené tieto zmeny.

ČI. 5.
Platobné podmienky

1. Cena za dielo bude zhotoviteľovi zaplatená na základe faktúry, vo väzbe na zrealizované vecné 
plnenie.

2. Podkladom pre úhradu platby bude faktúra (daňový doklad) zhotoviteľa na základe vecného 
plnenia.



3. Objednávateľ uhradí faktúru do 15 dní od jej doručenia, ak je predložená v súlade s vyššie 
uvedenými podmienkami.

ČI 6.
Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom 

čase a rozsahu.
3. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, riadi sa prípadnými pokynmi 

objednávateľa. Je povinný rešpektovať právne predpisy súvisiace s vyhotovením diela a STN.
4. Veci, potrebné na vykonanie diela je povinný obstarať zhotoviteľ v súčinnosti s obstarávateľom.

ČI. 7.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnou formou a to dodatkami, 
potvrdenými oboma zmluvnými stranami.

2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju  
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju  podpisujú.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta.

5. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jeden rovnopis.

Vo Fiľakove, dňa 15.06.2016

pečiatka a podpis objednávateľa 
štatutár, zástupcu oprávneného 
konať v záväzkových vzťahoch

V Banskej Bystrici, dňa 14.06.2016

pečiatka a podpis zhotoviteľa 
štatutár, zástupcu oprávneného 
konať v záväzkových vzťahoch


