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

I. Zmluvné strany

1) Objednávateľ:
Štatutárny zástupca: 
IČO: 00316075, 
Bankové spojenie:

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo 
JUDr. Jaromír Kaličiak -  primátor mesta 
D IČ :2021115052
OTP banka, a.s., pobočka Fiľakovo, č. účtu: 8174961/5200

2) Zhotoviteľ: Obalová technika -  Róbert Schneider
IČO: 17982171 DIČ: 10210569968 IČDPH: SK 10210569968
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Fiľakovo, č. účtu: 96740352/0200

II. Predmet zmluvy

Stavebné /búracie/ práce na objekte: Dom -Fiľakovo , Hlavná ulica , pare. č. KN-C 2818/1 
vo vlastníctve mesta Fiľakovo , KÚ Fiľakovo, odstránenie časti stavby ,,C,, s rozmermi 
9,975x12,700 m s výškou hrebeňa 7,700m.

III. Termín plnenia

1. Termín začatia: 04.09.2013

2. Termín ukončenia: 31.10.2013

Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia formou Preberacieho protokolu.
V prípade dlhodobo zhoršeného počasia je možné po dohode oboch strán termín ukončenia 
posunúť, keďže práce vyžadujú určité, technickým predpisom udané, klimatické podmienky.

IV. Cena a platobné podmienky

Cenu za zhotovenia diela zúčastnené strany dohodli podľa zákona č. 18/1996 Zb. z. 
o cenách dohodou, v zmysle víťaznej cenovej ponuky zhotoviteľa nasledovne:
Cena bez DPH : 10.000 EUR DPH 20% 2.000 EUR
Cena celkom: 12 000 EUR s DPH/ slovom: dvanásťtisíc e u r/. Neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmetnú



cenu v lehote do 10 dní odo dňa odovzdania diela bezhotovostným prevodom na účet 
zhotovíte ľa.

V. Odstúpenie od zmluvy

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.

VI. Záručná doba

Nakoľko sa jedná o búracie práce -odstránenie časti stavby, zhotoviteľ na vykonané práce 
nemôže dať záruku .

VII. Zodpovednosť za vady a ostatné ujednania

1. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinnosti.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje , že je organizáciou oprávnenou na odstraňovanie časti stavby.

3.Zhotoviteľ búracie práce vykoná tak aby boli dodržané platné predpisy stavebné 
a bezpečnostné , a aby pri búracích prácach neboli ohrozené ľudské životy a susedné 
budovy.

4. Zhotoviteľ v prípade vzniknutých škôd na susedných pozemkoch a stavbách je povinný 
uviesť susedné pozemky a stavby do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo 
hospodársky účelné, poskytnúť jeho vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov 
o náhrade škody.

5. Zhotoviteľ búracie práce má prevádzať tak ,aby čo najmenej obťažovali okolie a životné 
prostredie.

6.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko voči vstupu nepovoleným osobám , a určiť 
zodpovednú osobu na odborné vedenie búracích prác.

7.Zhotoviteľ je povinný po odstránení stavby pozemok vyčistiť a upraviť, odpadmi 
vzniknutými počas demontážnych prác nakladať ako je to uvedené v Rozhodnutí č: RD-SP- 
014/2013 bod 6. zo dňa 28.08.2013 ktorú vydal Obec Radzovce .

8.Dodržať podmienky určené Krajským pamiatkovým úradom B..Bystrica uvedené v 
Rozhodnutí č: RD-SP-014/2013 zo dňa 28.08.2013 uvedené v bode 7.

VIII. Záverečné ustanovenie

1. Práce budú fakturované ihneď po ukončení a prevzatí diela.

2. Pokiaľ si objednávateľ vyžiada zvýšenie, alebo zníženie rozsahu prác oproti dohodnutému 
rozsahu, bude spracovaný písomný dodatok k zmluve s upravenou cenou diela.



3. 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.

4. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Dva rovnopisy obdrží objednávateľ 
a dva zhotoviteľ.

Vo Fiľakove, dňa 05". O3.2ot2>

JUDr. Jaromír Kaličiak -  primátor mesta 
Objednávateľ

Róbert Schneider 
Zhotoviteľ


