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ZMLUVA O DIELO 

 
evidencia ZoD u zhotoviteľa č. 2/2018EI 

evidencia ZoD u objednávateľa   
 

uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb 

(Obchodného zákonníka) 

 
Čl. I 

Zmluvné strany              
 

1.1      Objednávateľ    Mesto Fiľakovo 
      Radničná 25 
      986 01 Fiľakovo 
 
 Zastúpený:     
 Osoby oprávnené na rokovanie 
 Vo veciach zmluvných:  Mgr.Attila Agócs, PhD. 
      primátor mesta             
 Vo  veciach technických:  Ing.Ivan Vanko 
         
 IČO     00316075 
 DIČ     2021115052      
 Bankové spojenie BIC(SWIFT) OTPVSKBX 
 Číslo účtu IBAN   SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
  
 
1.2 Zhotoviteľ    Elektro-inžiniering, s.r.o. 
      Rakytovská cesta 130 
      974 05 Banská Bystrica 
 Osoby oprávnené jednať vo 
 veciach technických a zmluvných Ing.Šuster Miroslav-konateľ 
 Bankové spojenie BIC(SWIFT) TATRSKBX 
 Číslo účtu IBAN   SK69 1100 0000 0026 2478 3663 
 IČO     36788121 
 DIČ     2022390150 
 IČ DPH    SK2022390150 
 Telefón    +421905408469 
 e-mail:     susterm@nextra.sk  
 
 Uzavretím tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela, ktorého predmet je 
 určený v článku III a objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za jeho zhotovenie  
 a to za podmienok ďalej uvedených. 
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Čl. II 

Východiskové podklady a údaje 

 

2.1 Východiskové údaje: 
 

Názov stavby: Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1,   
                        Fiľakovo, prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie 
 
  Prekládka NN vedenia 

 

 

   Čl. III 

        Predmet zmluvy 

 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí  pre objednávateľa: 
 
Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu a technickú pomoc. 
 
Rozsah projektovej dokumentácie a technickej pomoci: 
1/ Overenie podkladov o existujúcom vedení NN v informačnom systéme SSE-D  
2/ Účasť na vytýčení ex. káblov NN v majetku SSE-D 
3/ Spoluúčasť pri riešení inžinierskej činnosti 
4/ Spoluúčasť pri uzatváraní "Zmluvy o preložke"  
5/ Overenie a zakreslenie skutkového stavu v transfomačnej stanici 
6/ Konzultácia technického riešenia  s pracovníkom SSE-D Rozvoj aktív 
7/ Konzultácia technického riešenia s projektovým manažérom SSE-D 
8/ Zapracovanie požiadaviek z konzultácií  
9/ Sprievodná a technická správa, protokol o určení prostredia            
10/ Skratové výpočty 
11/ Impedančné slučky a úbytky napätia 
12/ Uzemnenie 
13/ Situácia širších vzťahov      
14/ Situácia 
15/ Prehľadné zapojenie NN siete 
16/ Schéma rozvádzača transformačnej stanice  
17/ Výkresy uloženia káblov 
18/ Vytyčovací výkres 
19/ Zoznam vytyčovaných bodov 
20/ Súhlasné stanovisko Stredoslovenskej distribučnej a.s., Žilina k projektovej dokumentácii 
  

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie 
 dojednanú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 
 
3.3 Počet vyhotovení: 
 
 3.3.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie  2ks 
 3.3.2 Dokumentácia pre realizáciu    7ks 
 3.3.3 Digitálna dokumentácia     1xCD 
     

3.4 Dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie 
požadovaných prác. 
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Čl. IV 

Čas plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa čl. III tejto zmluvy do: 
 
       20.4.2018  

 
Plnenie predmetu zmluvy začína dňom doručenia podpísanej zmluvy zhotoviteľovi. 
    

Čl. V 

Cena 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku III tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán vo výške: 

       
 Celková zmluvná cena bez DPH  2 950,0€ 
 Sadzba DPH 20%          590,0€ 
 Celková zmluvná cena s DPH  3 540,0€ 
   
          DPH bude účtovaná v zmysle platných predpisov v čase fakturácie! 
 

5.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané práce podľa článku III bude doklad objednávateľa 
o prevzatí plnenia predmetu zmluvy, ako je to uvedené v článku III tejto zmluvy, na 
základe ktorého zhotoviteľ vystaví faktúru so splatnosťou  7dní. 

 
Čl. VI 

Miesto plnenia 

 

6.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa. Po spracovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ 
 odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu vo Fiľakove. 
 
6.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu podľa čl.3.3. 
 

Čl. VII 

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej 

 

7.1 Vlastníkom zhotovovanej  projektovej dokumentácie je zhotoviteľ, ktorý rovnako nesie 
zodpovednosť nebezpečia škody na nej. 

 
7.2 Vlastníctvo projektovej dokumentácie ako aj nebezpečie škody na nej prechádza na 

objednávateľa odovzdaním predmetu diela. 
 

 

Čl. VIII 

Zodpovednosť za chyby 

 

8.1 Zhotoviteľ dokumentácie podľa článku III tejto zmluvy je povinný dodržiavať všeobecne 
 záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť 
 záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán. 
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8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to ,že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný 
 objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez chýb. 
 
8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby diela odstrániť bezplatne a bez zbytočného odkladu, 

po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu chyby plnenia predmetu 
zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení chyby v písomnej forme 
potvrdenej oprávnenou osobou. 

 

Čl. IX 

Záväzky objednávateľa 

 

9.1 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 
 potrebnom poskytne najneskôr do 3 dní od vyžiadania zhotoviteľa, spoluprácu pri 
 obstarávaní podkladov, doplňujúcich údajov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba 
 vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a to najmä: 
  
 - zoscanované dokumenty 
              ( inžinierske siete, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, katastrálne mapy, listy  
                vlastníkov ap. )  
 - geodetické zameranie a vytýčenie 
  
  9.2 V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím podkladov si zhotoviteľ vyhradzuje 
 právo o dobu omeškania objednávateľa predĺžiť termín odovzdania projektovej 
 dokumentácie. 
 
9.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných 
 pracovných rokovaniach, ktoré bude organizovať objednávateľ v súlade s harmonogramom 
 postupu prác  a podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. 
 
9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podklady poskytnuté objednávateľom nezneužije a použije ich 
 len pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. 
 

Čl. X 

Zmluvné pokuty 

 

10.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dojednaný v tejto zmluve, objednávateľ 
 má právo na  zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny predmetu zmluvy za každý 
 deň omeškania. 
 
10.2 V prípade, omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľ má právo na zmluvnú 
 pokutu vo výške 0,03%  z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

Čl. XI 

Ostatné ujednania 

 

11.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť dokumentáciu inej osobe než objednávateľovi, 
 pretože toto poskytnutie by bolo v rozpore zo záujmami objednávateľa. 
 
11.2 Zhotovená dokumentácia je chránená právom z priemyselného vlastníctva a preto 
 zhotoviteľ zakazuje objednávateľovi použiť dokumentáciu na iné účely než je stanovené v 
 tejto zmluve. 
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11.3 Pri porušení čl.11.2 tejto zmluvy má zhotoviteľ nárok na náhradu škody, ktorá mu tým 
 vznikne. 
 
11.4 Dielo bude zodpovedať všetkým platným normám a právnym predpisom platných v 
 Slovenskej republike. 
  

Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu, ktorý musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný 
 oprávneným zástupcom zmluvných strán. 
 
12.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
 budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
 zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. 
 

12.3 K návrhom a dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v 
 lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je návrhom 
 viazaná strana, ktorá ho podala. 
 
12.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z nej 
 vyplývajúce a  vznikajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
12.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
 nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke žiadateľa. 
 
12.6 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden 
 zhotoviteľ. Zmluva má  päť strán. 
 
  
 
 
 
          V B. Bystrici, dňa 16.apríla 2018            Vo Fiľakove, dňa 16.apríla 2018   
 
 
            Ing. Šuster      Mgr. Attila Agócs, PhD.             
 Konateľ spoločnosti     Primátor Mesta 
 
 
 
 
 
                       v.r.                                                                                   v.r. 
                                                                  
  
        zhotoviteľ      objednávateľ 


