
Zmluva o dielo

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:
V zastúpení:

Zhotovíte!’ :
Adresa:
štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ: 
č. ú.:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
00316075
2021115052
OTP Banka Slovensko a.s.
SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 
(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane

a

Občianske združenie Rovás
Kmeťova 34, 040 01 Košice 
Mgr.art. Otto Szabó 
312 98630 
2021539102
SK05 0200 0000 0013 3636 5753 
(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej

uzatvorili dnešného dňa podľa § 631 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov za nasledujúcich podmienok túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“)

Č I. I .
Predm et diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa v rámci realizácie projektu s názvom 
„Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu“ 
kódom SKHU/1601/1.1/267 dielo:
a) autorský návrh a realizačná projektová dokumentácia umeleckej vstupnej brány 

fiľakovského hradu,
b) umelecká vstupná brána fiľakovského hradu -  vyhotovenie a osadenie.

2. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonané dielo 
prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za dielo, to všetko podľa nižšie 
uvedených podmienok.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných 
skúsenosti aby zhotovil pre objednávateľa dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy podľa 
dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť autorský návrh a vyhotoviť dielo podľa tohto autorského 
návrhu a stanoveného technologického postupu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

ČI. II.
Cena diela

1. Za vyhotovenie oboch diel zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvou dojednanú cenu diela 
v celkovej sume 14 771,30 € (slovom: Jedentisíctristodesať eur).

2. Preddavok na vytvorenie diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi diela vo výške 9 000,00 € 
(slovom: Deväťtisíc eur)

•...1



3. Cena diela je pevná, záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle 
tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako obchodné a 
dovozné prirážky vrátane nákladov na dopravu a likvidáciu odpadu.

4. Zostatok ceny diela uvedená v ods. 1. tohto článku znížená o poskytnutý preddavok uvedený 
v ods. 2. tohto článku je splatná po prevzatí diel, v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi.

5. Okamihom zaplatenia finančnej čiastky podľa ods. 4. tohto článku zhotoviteľovi, prechádza 
vlastnícke právo k hmotnému substrátu diela na objednávateľa.

ČI. III.
Dohodnutý čas vyhotovenia a odovzdania diela

1. Zhotoviteľ splní záväzok vyhotoviť dielo najneskôr do 15.03.2018.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase.
3. V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia diela objednávateľom si zhotoviteľ môže 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň, a to až do výšky 25 % z celkovej ceny 
diela.

4. V prípade omeškanie s odovzdaním diela si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo 
výške 20,- € za každý i začatý deň omeškania a to až do výšky 25 % z celkovej ceny diela.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, z dôvodu, že postup alebo priebežný 
výsledok realizácie diela zhotoviteľom viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu 
zmluvy aj napriek písomnému upozorneniu, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške.20 % z celkovej ceny diela.

6. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku, zhotoviteľ má nárok 
požadovať úrok z omeškania.

7. Zmluvné sankcie musia byť stranami vyúčtované písomne, inak sú neplatné. Obojstranne 
uplatnené sankcie sú splatné do 30 dní od doručenia vyúčtovania

ČI. IV.
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá za 
vady diela vzniknuté po jeho odovzdaní, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.

2. Vady je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi do 10 pracovných dní od ich zistenia a to 
písomnou formou a doporučene, bez zbytočného zdržovania.

3. Ostatné náležitosti reklamačného konania sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka.

4. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo 2 ročnú záruku. Záruka sa nevzťahuje na vady diela 
alebo jeho časti vzniknuté v dôsledku:
a) neodborného zaobchádzania a neodbornej údržby zo strany objednávateľa alebo inej osoby 

ako na príslušný zásah zhotoviteľom povereného pracovníka,
b) vyššej moci.

ČI. V.
Vyššia moc

1. Vyššia moc je zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, 
neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá spôsobí škodu.

2. Za okolnosti vyššej moci sa považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany 
a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana
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túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala, napr. neovplyvniteľné štátne nariadenie, alebo prírodná udalosť.

3. Za vyššiu moc sa nepovažujú napr. výpadky vo výrobe, prerušenie dodávok energií, nesplnenie 
alebo oneskorenie dodávok od subdodávateľov, nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim 
nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.

4. Nemožnosť zmluvnej strany plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy v dôsledku vyššej moci 
nebude považovaná za porušenie tejto zmluvy, ale zmluvná strana dotknutá vyššou mocou 
prijala všetky rozumné opatrenia a vynaložila náležitú starostlivosť s cieľom splniť svoje 
povinnosti podľa tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní 
po vzniku vyššej moci, oznámila druhej .zmluvnej strane existenciu vyššej moci.

či. v.
Záverečné ustanovenia

1. Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.
2. V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, 

zhotoviteľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol objednávateľovi.
3. Tento súhlas platí výhradne pre spracúvanie osobných údajov na účely výhradne v súvislosti s 

touto zmluvou a počas trvania tejto zmluvy.
4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len v písomnej forme dodatkom k 

tejto zmluve so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek spory z tejto zmluvy riešiť predovšetkým vzájomnou 

dohodou.

6. Vo veciach osobitne neupravených v tejto zmluve platia ustanovenia Občianskeho zákona a 
vykonávacích predpisov

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 
5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení.

8. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, jeden pre 'zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
9. Všetky ustanovenia tejto zmluvy sú jej podstatnými náležitosťami.
10. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlásili, že jej zneniu rozumejú, nie je uzatvorená za 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju  vlastnoručne podpísali.
11. Táto zmluva je vyhotovená víroch vyhotoveniach, zhotoviteľ obdrží jedno jej vyhotovenie 

a objednávateľ dve vyhotovenia.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenie na web stránke mesta Fiľakovo.

tľiľal’iwe dňa. í},. 1 4 Í  Jjoff

i

Mgf. Anna *
primátor mesta

Mgr. art.
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