
ZMLUVA O DIELO č. 2/2021 

uzatvorená podľa $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

Objednávateľ: 

Názov : 

Sídlo: 

1ČO: 

DIČ: 
Právna forma: 

Štatutár: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďalej len „zmluva“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Hradné múzeum vo Fiľakove 

Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo 

420 13 241 

202 25 11 590 

Príspevková organizácia 

Ing. Valéria Buďaiová, zastupujúca riaditeľka 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Amália Holíková — Hájske hrnčiarstvo 

Háj 88, 044 22 

404 52 557 

1044084728 

VÚB, a.s 

SK03 0200 0000 0031 1849 9453 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“). 

I. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. vo vlastnom mene a na 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

vlastnú zodpovednosť zrealizuje pre objednávateľa dielo: 

- Stavbu a výpal pravekej horizontálnej pece. 

1. Dielom sa rozumie stavba pravekej horizontálnej pece. ktorá bude čiastočne zapustená do 

hradného svahu postavená ako jednoduchá konštrukcia zo zmesi ílovitej hliny, piesku 

a organického materiálu /slama/, s hrúbkou stien do 200 mm, dlžka pece 2,0 m, manipulačný 

Článok III. 
Opis diela a miesto plnenia 

priestor pred pecou 1.4 x 1,4 m. Dielo je dokončené výpalom pravekej pece. 
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Stavba pravekej pece sa zrealizuje v areáli Fiľakovského hradu, na pozemku parc.č. C-KN č. 

2806/5, v k.ú Fiľakovo.



Článok IV. 

Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa článku II. osobne, riadne adodať ho 

objednávateľovi včas. Termín realizácie stavby je od 18.9.2021 do 30.11.2021. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak bude 

vykonané v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy. 

3. Vrnrípade nedodržania termínu dodania diela, môže objednávateľ pristúpiť k penalizácii 

zhotoviteľa formou krátenia honorára. 

Článok V. 
Cena diela a platobné podmienky 

I. Objednávateľ za zaväzuje zaplatiť za dielo cenu vo výške 1.020,- Eur. (slovom: 

Jedentisícdvadsať Eur). 

2. Cena za dielo bude zaplatená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, prevodom na 

bankový účet uvedený včl.l atiež na faktúre, do 15 dní od vystavenia faktúry. Faktúru 

zhotoviteľ vystaví do 14 dní po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

I. Zmluva vzniká prejavom súhlasu scelým jej obsahom ajej podpísaním oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 

2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán, a to v prípade vzniku okolností, ktoré nebolo možné 

vopred predpokladať. 

3. Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné 

strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise každá zmluvná strana dostane po jednom 

exemplári. 

5. Zmluvné strany prehlasujú. že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, 

určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená 

a zmluvu nepodpisujú v tiesni, vomyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

ó. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy. Pred podpisom 

zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní 

touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

Vo Fiľakove, dňa 17. 09. 2021 

Za objednávateľa: Zhotoviteľ: —/ 

AN A r prs nn 

Ing. Valéria Budaiová Amália Holíková 

zastupujúca riaditeľka 

Hradného múzea vo Fiľakove


