
ZMLUVA O DIELO

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Mesto Fiľakovo, Radničná č.25, 98601 Fiľakovo 
IČO: G0316075 D IČ :2021115052 
Bankové spojenie: OTP BANKA SLOVENSKO a.s. Číslo účtu: 8174961/5200 
Zastúpený: p.Jozef A g ó c s primátor mesta

a

Zhotoviteľ:
Ing. Otto M a r o š i -  FERETECH, Rúbanisko 11/59, 98403 Lučenec 
IČO :41245351 DIČ: 1030587855 
Bytom, ulica: Rúbanisko 11/59 PSČ: 984 03 Mesto: Lučenec 
Bankové spojenie: Dexia banka a.s. Číslo účtu: 6007469001/5600

Článok I.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy vypracuje nasledovnú projektovú dokumentáciu: 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby „Zberný dvor a zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov -  mestské kompostovisko Fiľakovo“

Článok II.
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je : 424,83 € (slovom 
Štyristoosemdesiatštyri Eur a osemdesiatin centov).

Článok Hl.
Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotovíteľovi za riadne vykonané dielo cenu, 
dohodnutú v čl.II tejto zmluvy, a to do 14 dní po obdržaní faktúry zhotoviteľa.

Článok IV.
Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v čl.I v termíne do 6.4.2010



Článok V. 
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vyhotovenia diela, je  objednávateľ 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť bez nároku na akékoľvek finančné plnenia

2. V prípade, ak objednávateľ bez udania dôvodu odstúpi od tejto zmluvy, zaplatí 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 25 % z dohodnutej ceny zhotovovaného diela.

3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej čiastky za každý 
deň omeškania.

4. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane 
nezávisle na tom, či, a v akej výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, 
ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán vo forme písomných dodatkov.

2. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými 
stranami.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
2 vyhotovenia.

Vo Fiľakove dňa 26.3.2010

ednávateľ Zhotoviteľ


