
ZMLUVA O DIELO
/ďalej len „Zmluva"/

uzavretá v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany
Zhotovíte!': Stanislav KYSEL, s.r.o.

Adresa: Ovručská 10, 83102 Bratislava 
zastúpený: Ing. Stanislav Kysel, konateľ 
IČO: 44207123
DIČ: 2022623658
IČ DPH: SK2022623658
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2820 6134 

a

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
zastúpené: primátorom mesta ktorým je Mgr. Attila Agócs, PhD. 
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
IČO: 00316075
Bankové spojenie: OTP banka, a.s.
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

uzavreli zmluvu o dielo. Touto zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ ku zhotoveniu diela, ktoré je 
uvedené včl. II. pre objednávateľa na svoj náklad v dohodnutom termíne a objednávateľ 
k jeho prevzatiu a zaplateniu odmeny zhotoviteľovi za zhotovenie diela.

II. Predmet zákazky
Prípravná dokumentácia a stavebno-technické posudky, odborná pomoc statika pri realizácii 
prác pre sprístupnenie stredného hradu:
Statické zabezpečenie porúch odkrytých archeologickým výskumom,
Sprístupnenie objektov určených projektom návrhu obnovy NKP,
Trasovanie odvodňovacieho systému vo vzťahu ku zachovaným konštrukciám 
v rámci projektu s názvom „Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Fiľakovo -  
II. etapa"

III. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vykonanie odbornej pomoci a posúdenia stavebno-technického stavu 
ruín NKP Fiľakovský hradu a vypracovanie stavebno-technického posudku.
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti, ktoré budú pozostávať z nasledovných aktivít:
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1. Odborná pomoc statika pri realizácii prác pre sprístupnenie stredného hradu:
- statické zabezpečenie porúch odkrytých archeologickým výskumom,
- sprístupnenie architektúr určených projektom v rámci obnovy NKP -  určenie nivelety 
uloženia odvodňovacieho kanálu a úrovne terénu v areáli stredného hradu,
- trasovanie odvodňovacieho systému vo vzťahu ku zachovaným konštrukciám,
- presné vymedzenie akútnych záchranných prác,
- konzultácia konzervačných prác.

2. Vypracovanie podkladov k statickému zabezpečeniu:
- stavebno-technické posudky k odstráneniu statických porúch v areáli stredného hradu,
- návrh statickej stabilizácie lícnych plôch muriva a jednotlivých odtrhov v areáli stredného 
hradu,
- Odborná pomoc pri realizácii prác pre sprístupnenie stredného hradu

- Statické zabezpečenie porúch odkrytých archeologickým výskumom
- Sprístupnenie architektúr určeným projektom návrhu obnovy NKP
- Trasovanie odvodňovacieho systému vo vzťahu ku zachovaným konštrukciám 

Predmet plnenia bude dodaný 6x v tlačenej a 1 x v elektronickej podobe.

IV. Cena za dielo

Cena za dielo sa stanovuje dohodou: 820 € + DPH = 984 € vrátane DPH 
(slovom deväťstoosemdesiatštyri 00/100 eur)
Zhotovíte!'je platcom DPH.
Doba splatnosti je 14 dní od prevzatia faktúry.

V. Termín plnenia

Zhotovíte!'sa zaväzuje k splneniu predmetu diela v termíne najneskôr do 15.11.2017

VI. Platenie diela
1. Po prevzatí diela objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo faktúrovať 

objednávateľovi cenu diela v jednej splátke podľa ČI. IV. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ zaplatí cenu diela zhotoviteľovi na jeho účet v peňažnom ústave 

uvedenom v záhlaví tejto zmluvy, v lehote 14-ich dní od doručenia faktúry. Prílohou 
faktúry je objednávateľom potvrdená kópia o odovzdaní a prevzatí diela.

3. Ak bude v omeškaní zhotovíte!' s odovzdaním diela po dohodnutej dobe jeho 
ukončenia, zaplatí objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,5 % z ceny diela za 
každý deň omeškania, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.

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

5. Zaplatením faktúrovanej sumy sa rozumie deň, v ktorom bola suma pripísaná na účet 
zhotoviteľa v jeho peňažnom ústave.
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VII. 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 štyroch vyhotoveniach pričom objednávateľ dostane tri 
vyhotovenia a zhotoviteľjedno vyhotovenie.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť deň po zverejnení na webovej stránke objednávateľa (www.filakovo.sk).

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Vo Fiľakove, dňa 31.07.2017 V Bratislave dňa 01.08.2017

za objednávateľa
Mgr. Attila Agócs, PhD. -  primátor mesta

za zhotoviteľa /  \  
Ing. Stanislav Kysel\konalteľ

http://www.filakovo.sk

