
Zmluva o dielo 
 
Zmluvné strany 
 
Objednávateľ: 
Názov:   Mesto Fiľakovo 
Sídlo:   Radničná 25, 986 01  Fiľakovo 
IČO:            00316075 
DIČ:                        2021115052 
Bankové spojenie:       OTP Banka Slovensko a.s. 
IBAN:                          SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
V zastúpení:  Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 

      (ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane 
 

a 

Zhotoviteľ :   IBG Granit s.r.o 
Sídlo:   Farská lúka 5, 986 01 Fiľakovo 
DIČ:    2023487708  
IČO:    46620842 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka 
Č. účtu:   SK68 0200 0000 0030 0703 3255 
V zastúpení:  Illéš Tibor, konateľ 

(ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej 
 
 
uzatvorili dnešného dňa podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov za nasledujúcich podmienok túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. I. 
Predmet diela 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – podstavec pod sochu. 
 

Čl. II. 
Cena diela 

Za vyhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvou dojednanú cenu diela v celkovej 
sume 1 310,00 € (slovom: Jedentisíctristodesať eur).  

 
Čl. III. 

Dohodnutý čas vyhotovenia a odovzdania diela 

Zhotoviteľ splní záväzok vyhotoviť dielo do najneskôr do 15.09. 2016. 
Po odovzdaní a prevzatí diela potvrdí písomne objednávateľ zhotoviteľovi prevzatie vykonaného 
diela. 
 

Čl. IV. 
Povinnosti objednávateľa 

Vyznačiť miesto na zhotovenie podstavca. 
 

 
Čl. V. 

Platenie diela 
1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50 % z ceny diela uvedenej 

v čl. II na bankový účet vedený vo VÚB a.s., IBAN: SK68 0200 0000 0030 0703 3255, 
VS 00316075, KS 0308 najneskôr do 2 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 



2. Po prevzatí diela objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať objednávateľovi 
cenu diela v jednej splátke podľa Čl. II. tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ zaplatí cenu diela zhotoviteľovi na jeho účet v peňažnom ústave uvedenom 
v záhlaví tejto zmluvy, v lehote do troch dní od doručenia faktúry. Prílohou faktúry je 
objednávateľom potvrdená kópia o odovzdaní a prevzatí diela. 

4. Ak bude v omeškaní zhotoviteľ s odovzdaním diela po dohodnutej dobe jeho ukončenia, 
zaplatí objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň 
omeškania, až do dňa odovzdania a prevzatia diela. 

5. Ak bude v omeškaní objednávateľ so zaplatením faktúry po lehote jej splatnosti, zaplatí 
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, 
až do dňa zaplatenia faktúry. 

6. Zaplatením fakturovanej sumy sa rozumie deň, v ktorom bola suma pripísaná na účet 
zhotoviteľa v jeho peňažnom ústave. 

 
Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa môže meniť, alebo rušiť iba písomne, na základe dohody oboch 
zmluvných strán. 

2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, platia pre vzťahy medzi zmluvnými stranami 
príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka v platnom znení. 

3. Všetky ustanovenia tejto zmluvy sú jej podstatnými náležitosťami. 
4. 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. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží jedno 
jej vyhotovenie. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenie na web stránke mesta Fiľakovo. 

 
Dňa 11.08.2016                                        
 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
     Mgr. Attila Agócs, PhD.,v.r.               Illéš Tibor, v.r.  
.............................................................    ..................................................... 

Mgr. Attila Agócs, PhD.          Illéš Tibor 
    Primátor mesta            konateľ 


