
Z m l u v a  o d i e l o
uzatvorená v zmysle Obeh.zák.č.513/91 Zb.z. v zneni jeho 

neskorších predpisov podľa §§ .536-565 na dodávky stavebných
prác

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98601 Fiľakovo 

Bankové spojenie: OTP Banka, a.s., pob.Fiľ. 
Čislo účtu: 8174961/5200 
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052 DIČ DPH:
Zodp. zástupca: JUDr. Jaromir Kaličiak,

Primátor mesta

Zhotoviteľ: Ivan Ádám
Janka Kráľa 25, 98601 Fiľakovo 

Bankové spojenie: SŠS - Fiľakovo 
Čislo účtu: 0059343374/0900 
IČO: 10867325
DIČ: 1030005537 DIČ DPH: SK1030005537 
Zodpovedný zátupca: Ivan Ádám

II. Predmet zmluvy

Stavebné práce na objekte: Telocvičňa FTC 
murárske vysprávky, sanačné omietky, 
maľby a práce s tým spojené na 
odstránenie škôd spôsobených 
povodňami.__________________________

III. Termín plnenia
1.Termin začatia: 04.04.2011
2.Termin ukončenia: 30.04.2011 
Termín ukončenia sa môže predĺžiť na 
základe objednávky dodávateľa 
Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia formou 
Zápisu o odovzdaní a prevzatí____________

IV. Dohoda o cene 494,23 EUR 
498,85 EUR

Cenu za zhotovenie diela zúčastnené strany 
dohodli podľa zákona č.18/96 Z. z. 
v sume: Bez DPH: 22

DPH 19%: 4
Spolu s DPH: 26 993,08EUR 

Ktorú objednávateľ vyplatí v lehote do 30 
dní od vystavenia faktúry.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je 
kalkulácia dohodnutých prác._____________

V. Dohoda o poskytnutí 
záloh

Objednávateľ vyplatí zálohu z dohodnutej 
ceny takto:

Záloha vo výške: bez zálohy 

Forma úhrady: bankovým prevodom
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VI. Vlastnícke právo 
k zhotovenej veci a 
nebezpečenstvo škody na 
nej

V zmysle zákona

VII. Odstúpenie od 
zmluvy

V zmysle zákona.

VIII. Dohoda o zmluvnej 
pokute

1.pri meškaní zhotovitela s plnením 
zmluvného záväzku zaplatí zhotovitel 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty 
zmluvy za každý deň omeškania.

2.pri meškaní objednávateľa s plnením 
zmluvného záväzku zaplatí objednávate! 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy.

IX. Záručná doba Zhotovitel na vykonané práce dáva záruku 
36 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené 
objednávateľom vlastným zavinením.

X. Zodpovednosť za vady V zmysle zákona.

XI. Iné dohody

-Práce budú fakturované ihneď po ukončení a 
prevzatí zákazky.
-Pokiaľ si objednávateľ vyžiada zvýšenie, 
alebo zmenšenie rozsahu prác oproti 
dohodnutého rozsahu, bude spracovaná 
položkovitá kalkulácia s dodatkom zmluvy 
následne upravená cena diela.
-Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch 
vyhotoveniach. Jeden rovnopis obdrží 
objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
-Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu 
obidvoch zmluvných strán.

Vo Fiľakove dňa: 31.03.2011


