
Z m l u v a  o d i e l o

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z. v znení jeho neskorších 
predpisov podľa §§ 536 -  565 na dodávky stavebných prác

I. Zmluvné strany

1) Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo 
Zodp. zástupca: JUDr. Jaromír Kaličiak -  primátor mesta 
IČO: 00316075, DIČ: 2021115052
Bankové spojenie: OTP banka, a.s., pobočka Fiľakovo, č. účtu: 8174961/5200

2) Dodávateľ: GEORGICA, s. r. o., Rúbanisko II č. 420/21, 984 03 Lučenec
V zastúpení: Csaba Tóth -  konateľ spoločnosti 
IČO: 36622800, IC DPH : SK2021773699 
Bankové spojenie: 1790056651/0200

II. Predmet zmluvy

Dodávka palivového dreva pre žiadateľov -  občanov mesta Fiľakovo, ktorým bola MPSVR 
SR poskytnutá dotácia na humanitnú pomoc

III. Termín plnenia

1. Termín začatia dodávky: 18.04.2012
2. Termín ukončenia dodávky: 23.04.2012

V prípade dlhodobo zhoršeného počasia je možné po dohode oboch strán termín ukončenia 
dodávky posunúť, keďže dodávka tovaru vyžaduje priaznivé klimatické podmienky.

IV. Cena, množstvo a platobné podmienky

Cenu za dodávku tovaru zúčastnené strany dohodli podľa zákona č. 18/1996 Zb. z. o cenách 
dohodou, v zmysle víťaznej cenovej ponuky dodávateľa nasledovne:

Cena za 1 meter kubický palivového dreva : 22,80,-€ s DPH

Množstvo palivového dreva : 257, 23 metrov kubických

Cena celkom: 5.865,- € s DPH

Forma úhrady: bankovým prevodom, a to v lehote do 7 dní odo dňa dodania tovaru



V. Podmienky dodania tovaru

1. Dodávateľ sa týmto zaväzuje, že tovar dodá priamo na miesta určené 
objednávateľom, a to jednotlivým príjemcom -  občanom mesta na adresu ich pobytu, a to 
priamo v množstve, pripadajúceho na sumu určenú MPSVAR SR na jedného žiadateľa -  
69,- eur/žiadateľ. Náklady súvisiace s dodávkou hradí dodávateľ.

1. V prípade, ak na strane jedného účastníka tohto zmluvného stavu dôjde k závažnému 
porušeniu podmienok tejto zmluvy, druhá strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, 
pričom všetky jeho náklady vzniknuté z titulu plnenia zmluvy znáša porušiteľ zmluvy.

1. Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu 
vo výške 0,03 % z hodnoty zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.
2. Pri meškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí objednávateľ zmluvnú 
pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, za každý kalendárny deň omeškania.

1. Dodávateľ zodpovedá za dodanie tovaru a za bezpečnostno -  technické predpisy pri 
dodaní tovaru na miesta určené objednávateľom až do doby prevzatia tovaru 
objednávateľom.
2. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
pripájajú svoje podpisy. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluva nadobúda účinnosť podpísaním zmluvnými 
stranami.
3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis obdrží objednávateľ 
a druhý zhotoviteľ.

Vo Fiľakove, dňa 17.04.2012

VI. Odstúpenie od zmluvy

VII. Dohoda o zmluvnej pokute

X. Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ:


