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ZMLUVA O DIELO 
 

                                                           č. objednávateľa:   
                           č. zhotoviteľa:  
uzavretá podľa  ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na vypracovanie a dodanie  
Projektovej dokumentácie na  realizáciu stavby (DRS). 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ: Mesto Fiľakovo 

Radničná 25 
  986 01 Fiľakovo 
 
Zastúpený: Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 
Kontaktná osoba:                          Ing. Ivan Vanko  
IČO:                                     00 316 075 
DIČ:                                     202 111 5052   
E-mail.adresa mesto@filakovo.sk  
Telefón: 047/4381001 
Fax:                                               047/4381001 
Bankové spojenie:   OTP Banka Slovensko, a.s. 
č. účtu: 0817 4961 / 5200 
IBAN SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
 
   
1.2.    Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s. r.o. 
  Bardejovská 13 
  080 06 Ľubotice 
 
Zastúpení:                                      Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti 

                                             Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti 
IČO:    31 721 079 
IČ DPH SK 202 052 4000 
Bankové spojenie: UniCredit Bank 
SWIFT:                                         UNCRSKBX 
IBAN:                                 SK61 1111 000 000 66207 53027 
Telefón: 051 / 74 80 531  
Fax:                                              051 / 74 80 535 
Email:                                            feckova@cmr.sk 
 
 

 

        Čl. 2.  Predmet zmluvy 
 

             V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že za podmienok  
dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zabezpečí vypracovanie Projektovej dokumentácie 
na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu:      
 
                   „ Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - chodník Biskupická,  
                                         MK  Vajanského, Parkovisko Farská  lúka “ 
  



Strana 2 

 

 
2.1      Rozsah predmetu zmluvy je:  

  Dokumentácia na realizáciu stavby – 6 sád , 
           sada č.1 a č.2 s rozpočtom stavby, sady 1 až 6 s výkazom výmer, 
           vrátane elektronickej formy  
 
 

Čl. 3. Cena 
 
3.1 Cena za predmet zmluvy v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. v znení zákona č. 196/2000 Z.z. 

o cenách a v súlade s predloženou cenovou ponukou zhotoviteľa činí: 
 

3.1.1. Dokumentácia na realizáciu stavby činí: 
 

      Chodník na ulici Biskupickej (ďalej len PD Chodník) 
 

Cena bez DPH v EUR                          400,00    
DPH 20%                                                    80,00     
 
Cena celkom s DPH v EUR                            480,00     

           
        Komplexná rekonštrukcia ul. Vajanského (ďalej len PD MK) 
 
 

Cena bez DPH v EUR                                              2 000,00 
DPH 20%                                                                    400,00 
 
Cena celkom s DPH v EUR                                     2 400,00 

           
        Návrh verejného parkoviská na Farskej lúke (ďalej len PD Parkovisko) 
 
 

Cena bez DPH v EUR                                              1 590,00 
DPH 20%                                                                    318,00 
 
Cena celkom s DPH v EUR                                     1 908,00 

           

   
Čl. 3. Termín, miesto a spôsob plnenia 

 
4.1   Termín spracovania a odovzdania  od nadobudnutia účinnosti zmluvy : 2 mesiace 
 

4.2   Zhotoviteľ odovzdá spracovaný projekt objednávateľa, v rozsahu uvedenom v čl. 2 predmet  
zmluvy  bod 2.1,  zástupcovi objednávateľa oprávneného jednať v technických veciach.  

 
 
4.3.  Objednávateľ predloží vo vzájomne dohodnutých termínoch zhotoviteľovi potrebné údaje a   

podklady  na vykonanie diela:  
       - výškopisné a polohopisné zameranie 
       - vytýčenie pasportnej šírky vozovky 



Strana 3 

 

       - inžinierske siete 
    
4.4    Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu dňom jeho prevzatia a zaplatenia. 

 
 

Čl. 4. Platobné  podmienky 
 
5.1 Objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú sumu nasledujúcim spôsobom: 
 
5.2 Cena za predmet zmluvy bude uhradená na základe  faktúry  vystavenej  zhotoviteľom po 

splnení a odovzdaní predmetu zmluvy podľa článku 2 Predmetu zmluvy. Splatnosť faktúry do 
30 dní od dodania projektovej dokumentácie  a vyjadrení objednávateľovi. 

 
5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného 
dokladu. 

 
5.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch je 

objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z ceny 
predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.  

 
5.5  V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za predmet plnenia je 

zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z dlžnej čiastky za  
každý deň omeškania. 

 
Čl. 5. Záručné podmienky a zodpovednosť 

 
6.1   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet ZoD je vyhotovený podľa podmienok   zmluvy a že 

bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a vlastnosti potrebné pre vydanie stavebného 
povolenia. 

6.2   Pre stanovenie záručnej  doby platia platné predpisy v SR. Začína plynúť dňom odovzdania 
projektovej dokumentácie objednávateľovi podľa preberacieho protokolu. 

 
6.3  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov, 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani  pri  vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 
6.4   Ak ide o vadu, za ktorú zhotoviteľ zodpovedá, objednávateľ má právo na bezplatné 

odstránenie vady. 
 
6.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady bez  zbytočného odkladu odstrániť najneskôr do 5 dní 

odo dňa ich vytknutia objednávateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. 
 
6.6  Nedodržanie povinností zhotoviteľa zhotoviť dielo riadne a včas a nedodržanie povinnosti 

zhotoviteľa odstrániť zistené vady podľa bodu 6.5 výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa,    
môže byť sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 10% z ceny diela. 

 
 
 
 



Strana 4 

 

Čl. 6. Záverečné ustanovenia 
 
7.1 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom znení a ďalšími všeobecne platnými 
predpismi Slovenskej republiky. 

 
7.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými 

zástupcami zmluvných strán. 
 
7.3 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 
 
7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.  
 
7.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z toho štyri exempláre pre objednávateľa 

a dva pre zhotoviteľa. 
 
7.6 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej 

obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola 
dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho 
pripájajú svoje podpisy. 

 
 

Fiľakovo, dňa: 02.05.2017                                           Ľubotice, dňa: 02.05.2017 
                                                 
Za objednávateľa:                                                         Za zhotoviteľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________v.r._____________                            ______________v.r._______________ 
        
         Mgr. Attila AGÓCS, PhD.                                                Ing. Milan Dreveňák 
              primátor mesta                                                             konateľ spoločnosti 
 
 

 
                                                 
            
                             
 


