
Zmluva o finančnej zábezpeke
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi účastníkmi zmluvného vzťahu, ktorí

vyhlasujú, že sú spôsobilí na jej uzavretie

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Fiľakovo

Radničná 25, 98601 Fiľakovo

00316075

2021115052

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 

OTP Banka Slovensko a.s.

SK95 5200 0000 0000 0817 4961

a

Zhotoviteľ :
Obchodné meno:

Sídlo, (miesto podnikania): 

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Č. účtu (IBAN):

(ďalej len „zhotoviteľ“).

EURO -  BUILDING, a.s.

Podunajská 23, 821 06 Bratislava

35683066

2020339211

SK 2020339211

Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 

VÚB, a.s.

SK93 0200 0000 0036 3364 6112

I .

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 08.06.2018 Zmluvu o dielo, kde zhotoviteľ sa zaväzuje pre 
objednávateľa vykonať dielo : „ Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo 
Fiľakove, Námestie Slobody 30, 986 01 Fiľakovo ( ďalej len „ Zmluva o dielo “ )

II.
Predmet a účel zmluvy

Na základe Článku V. bod 9 Zmluvy o dielo zhotoviteľ sa zaviazal prostredníctvom banky 
poskytnúť objednávateľovi bankovú záruku vo výške 10 % z hodnoty diela, t. zn. sumu 117.649,74



eur, ktorá bola bankovou zárukou Tatra banky, a. s. číslo 619.711 aj v uvedenej výške poskytnutá. 
Nakoľko však táto záruka zanikla v celom rozsahu dňa 07.10.2018, zmluvné strany po vzájomnej 
dohode sa rozhodli ju nahradiť touto finančnou zábezpekou, ktorá v plnej miere nahradzuje pôvodnú 
bankovú záruku č. 619.711.

III.
Výška a časové trvanie finančnej zábezpeky

Zhotoviteľ je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 117.649, 74 eur ( slovom : 
stosedemnásťtisícšesťstoštyridsaťdeväť eur, sedemdesiatštyri centov ) na účet objednávateľa, číslo 
účtu : SK95 5200 0000 0000 0817 4961 v lehote v zmysle Dodatkom č. 3 upraveného ČI.V. bod 1. 
Zmluvy o dielo , pričom zmluvné strany určujú časové trvanie finančnej zábezpeky do dňa 
protokolárneho prevzatia diela.

IV.
Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni a na základe svojej 
vlastnej vôle.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom podľa zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám.

Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každý účastník obdrží po 2 rovnopisoch.

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 20.12.2018

Ing. Miloš Stôpka 

predseda predstavenstva

Za objednávateľa:

Vo Fiľakove, dňa ... ' £ Q . í $ . .

f. Attila Agócs, PhD. 

primátor mesta


