Zmluva o spolupráci
Číslo zmluvy zhotoviteľa
0501/0001/2019
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Článok 1
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:

Mesto FIĽAKOVO

zastúpený

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
primator@filakovo.sk 047 / 438 1001

IČO:

00316075

DIČ:

2021115052

Bbankové spojenie:

OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.

číslo účtu:

SK95 5200 0000 0000 0817 4961

Splnomocnenci pre obchodné a vecné rokovanie
vo veciach zmluvných:

Mgr. Attila Agócs, PhD.

vo veciach odborných:

Ing.arch. Erika Anderková
erika.anderkova@filakovo.sk

2. Zhotoviteľ:
zastúpený:

047 / 438 1001; 0915 352 355

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE
Námestie Slobody 19
812 45 Bratislava
prof. Ing.arch. Pavel Gregor, PhD., dekan fakulty
pavel.gregor@stuba.sk

02 / 572 76 215

IČO:

397687

DIČ:

2020845255

DIČ DPH

SK 2020845255

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

číslo účtu:

SK70 8180 0000 0070 0008 1906

SWIFT :

SPSRSKBAXXX

Splnomocnenci pre obchodné a vecné rokovanie
vo veciach zmluvných :

Ing. Anna Karásconyová, tajomníčka fakulty
anna.karacsonyova@stuba.sk

vo veciach odborných:
riešiteľské pracovisko :
zodpovedný riešiteľ :

02 / 572 76 189

Ústav urbanizmu a územného plánovania
vedúci prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD.
kovac@stuba.sk; 02 / 572 76 271, 0905 498 414
Ing.arch. Katarína Smatanová, MA, PhD.
katarina.smatanova@stuba.sk 02 / 572 76 219

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa realizovať aplikovaný výskum s problematikou riešenia priemyselnej zóny a priľahlých území v meste Fiľakovo. Predmet zmluvy bude zhotoviteľ realizovať formou urbanistických štúdií ako školských diel (ďalej aj „dielo“).
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a objednávateľovi odovzdá predmet zmluvy v rozsahu a
za podmienok dohodnutých v zmluve.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
Článok 3
Termín a spôsob plnenia
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo podľa čl. 6.1. do 28.2. 2019
3.2. Spracované a riadne ukončené dielo tvoriace predmet zmluvy odovzdá zhotoviteľ spolu
s expedičným listom osobne zmluvnému zástupcovi objednávateľa. O prevzatí diela vydá objednávateľ zhotoviteľovi potvrdenie o prevzatí predmetu zmluvy.
Článok 4
Podmienky k poskytnutiu podkladov a spolupôsobenie objednávateľa
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že do 15 dní po podpísaní zmluvy poskytne zhotoviteľovi podklady
v rozsahu zadania pre spracovanie diela.
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi
spolupôsobenie formou konzultácií, ktoré zorganizuje zhotoviteľ formou stretnutia pracovnej skupiny, členov ktorej menuje a vyzve k účasti objednávateľ. Záznam z rokovania vypracúva objednávateľ alebo ním poverený člen pracovnej skupiny.
Článok 5
Cena diela a platobné podmienky
5.1. Cena diela sa stanovuje vo výške 1 000 € s DPH, slovom tisíc euro, za odovzdané a prebraté
diela (pozri čl.6.1). Určenie ceny je stanovené dohodou zmluvných strán.
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo podľa článku 5.1 do 15 dní od doručenia faktúry zhotoviteľa.
5.3. Podkladom pre fakturáciu bude preberací protokol objednávateľa podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
5.4. Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a penalizácii za neplnenie resp. omeškanie v
plnení zmluvných záväzkov:
a) v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uplatní zhotoviteľ voči
objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej dohodnutej ceny za každý deň omeškania,
b) v prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnuté termíny, objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
Článok 6
Rozsah a spôsob zhotovenia diela.
6.1. Predmet zmluvy podľa článku 2 bude dodaný 2x v elektronickej podobe na CD nosiči.

6.2. Na požiadanie objednávateľa osobitnou objednávkou dodá zhotoviteľ ďalšie vyhotovenia, ktorá
sa dohodne dodatkom k Zmluve o spolupráci.
Článok 7
Zodpovednosť za vady
7.1. Objednávateľ má právo prezrieť dodaný predmet zmluvy v lehote 15 pracovných dní od odovzdania spracovateľom. V prípade, ak odovzdané dielo má zjavné vady, ktoré neumožňujú dielo
riadne využiť, objednávateľ má právo predmet zmluvy, resp. jeho časť, v tejto lehote vrátiť
zhotoviteľovi na prepracovanie alebo dopracovanie. Po potvrdení objednávateľom v preberacom
protokole, že dielo prijíma, za posledný deň omeškania sa považuje deň odovzdania opraveného
diela.
7.2. Ostatné vady má právo reklamovať objednávateľ vtedy, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
7.3. Objednávateľ má pri vadnom plnení právo na bezplatné odstránenie vád. Zhotoviteľ sa
zaväzuje odstrániť tieto vady v termíne dohodnutom s objednávateľom, najneskôr jeden mesiac od
písomného uplatnenia reklamácie.
7.4. Zhotoviteľ má právo reklamovať vady alebo neúplnosť podkladov. Túto reklamáciu uplatní písomnou formou. O čas potrebný na odstránenie vád podkladov sa predĺžia dohodnuté termíny dodania predmetu zmluvy.
Článok 8
Všeobecné podmienky
8.1. Jednotlivé ustanovenia zmluvy sa môžu meniť prípadne zrušiť obojstrannou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami.
8.2. Zmluvné strany súhlasia, že zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou, ktorej súčasťou
bude vzájomné finančné vyrovnanie.
8.3. V prípade vážneho neplnenia zmluvných vzťahov zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ právo
na jednostranné odstúpenie od zmluvy bez povinnosti úhrady za rozpracovanosť. Za vážne neplnenie sa považuje omeškanie v dohodnutých termínoch viac ako 30 dní.
8.4. Dielo, ktoré je výsledkom zmluvného vzťahu, je vlastníctvom objednávateľa a tento má právo
s ním nakladať, pri dodržaní práv autorov školských diel. Objednávateľ sa zaväzuje, že neposkytne
diela tretím osobám. Objednávateľ môže zverejniť dielo alebo školské práce, ktoré sú súčasťou
diela, len na základe osobitného súhlasu zhotoviteľa alebo autorov školských prác, ktoré sú súčasťou diela. Zhotoviteľ má naďalej právo využiť diela pri plnení úloh patriacich do predmetu činnosti
školy.
8.5. Pre právne vzťahy zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka, autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
8.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch prvopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
Každý z exemplárov zmluvy má platnosť originálu.
8.7. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz toto pripájajú svoje podpisy.
Vo Fiľakove, dňa .................2019

V Bratislave, dňa .......................2019

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.......................................................................
Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor

................................................................
prof. Ing.arch. Pavel Gregor, PhD.
dekan FA STU

