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Zmluva na výkon stavebného dozoru 
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
zmien a doplnkov (ďalej iba „ Zmluva“ ) 

 

 
 
 
 
 

Objednávateľ:  A.N.T. Prešov, spol. s r.o. 
 Sídlo: Ľubochnianska 2/a,  080 06 Ľubotice 

 Zastúpený:  Ing. Andrej Džugan 

 Osoba oprávnená rokovať 

 vo veciach zmluvných Ing. Andrej Džugan 

 vo veciach technických Ing. Andrej Džugan  

 IČO:  36469025 

 DIČ: 2020008265 

 IČ DPH: SK2020008265 

 Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s. 

 Číslo účtu IBAN: SK80 1100 0000 0029 4812 1228 

 
 

Poskytovateľ:  Ing. Miroslav Sýkora – AGRO-DESIGN 
Sídlo: Exnárova 6629/31, 080 01 Prešov 

Zapísaný v:                                      Oú Prešov, číslo ž.r.: 707-5718 

Zastúpená:  Ing. Miroslav Sýkora 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvných Ing. Miroslav Sýkora 

vo veciach technických                 Ing. Miroslav Sýkora 

IČO:                                                  10735216  

DIČ:                           1020749576 

IČ DPH: SK1020749576 

Bankové spojenie: SLSP Prešov 

Číslo účtu:                                         

IBAN: SK86 0900 0000 0000 9630 4905 
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Preambula 
 

Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania: Výkon stavebného dozoru pre 

stavbu „Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové technológie na 

dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov“. Podkladom na uzatvorenie tejto 

Zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania. 

 
 

Článok 1 
PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí výkon stavebného dozoru v rámci 

realizácie zákazky „Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové 

technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov “ v areáli spoločnosti 

A.N.T. Prešov, spol. s r.o., Ľubochnianska 2/a, 080 06 Ľubotice v rozsahu podľa článku 2 tejto 

Zmluvy. 

1.2 Stavebnyḿ dozorom objednávatelǎ sa rozumie kvalifikovaná fyzická/právnická osoba zapiśaná 

v zozname Slovenskej komory stavebných inzǐnierov, ktorá je oprávnená dávat ̌ v mene 

objednávatelǎ zhotovitelǒvi záväzné pokyny v technických veciach v rozsahu Zmluvy so 

zhotovitelǒm, má právo vyzǎdovat ̌ akékolv̌ek informácie v súvislosti s plneniḿ diela od 

zhotovitelǎ a plni ́ďalsǐe funkcie a vykonáva ďalsǐe cǐnnosti v zmysle Zmluvy so zhotovitelǒm a v 

súlade s §46b zákona c.̌ 50/1976 Zb. o územnom plánovani ́a stavebnom poriadku (stavebny ́

zákon) v zneni ́neskorsǐćh predpisov.  

1.3 Poskytovateľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil so Zmluvou so zhotovitelǒm. Poskytovateľ ďalej 

vyhlasuje a bez akéhokolv̌ek obmedzenia zodpovednosti a bez mozňosti liberácie zodpovedá za 

to, zě je pripraveny ́a schopny ́(najmä odborne, technicky a kapacitne) bez prekázǒk, riadne a 

vcǎs zabezpecǒvat,̌ uskutocň̌ovať a/alebo vykonávat ̌vsětky cǐnnosti, ktoré má v mene alebo za 

objednávatelǎ na základe Zmluvy so zhotovitelǒm akokolv̌ek zabezpecǒvat,̌ uskutocň̌ovat ̌

a/alebo vykonávat ̌Stavebny ́dozor ako je tam definovaný.  

1.4 Poskytovateľ sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s platnými technickými normami, 

právnymi predpismi a so Zmluvou o dielo účinne uzatvorenou medzi Objednávateľom 

a úspešným uchádzačom (ďalej ako „Zhotoviteľ“) verejného obstarávania zákazky s názvom 

„Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové technológie na 

dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov “ (ďalej ako „Zmluva o dielo“). 

1.5 Objednávateľ zabezpečí Poskytovateľovi Zmluvu o dielo vopred a to tak, že jedno vyhotovenie 

Zmluvy o dielo mu bude odovzdané bezodkladne po jej uzavretí. 

1.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonávanie kontrolnej činnosti uhradí Poskytovateľovi 

dohodnutú odmenu podľa článku 5 a poskytne mu dojednané spolupôsobenie podľa článku 7 

Zmluvy. 
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Článok 2 

ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

 

2.1.1 Poskytovatel ̌ sa zaväzuje, zě v rozsahu a za podmienok dohodnutyćh v tejto zmluve pre 

objednávatelǎ zabezpecǐ ́svojimi vlastnými kapacitami výkon cǐnnosti ́Stavebného dozoru, ktorý 

pozostáva z nasledovnyćh cǐnnosti ́a ktoré uskutocňi ́nasledovne:  

Vo vzťahu k stavebným cǐnnostiam:  

a)   presťudovat ̌vsětky dokumenty podlǎ DUR, DSP s nálezǐtostǎmi DRS, stavebné povolenia, 

oznámenia k ohláseniam stavebných úprav, zmluvné dokumenty súvisiace so stavbou a 

iné podklady, ktoré sú potrebné pre vyḱon cǐnnosti Stavebného dozoru pre stavbu,  

b)   po dobu platnosti tejto Zmluvy oznamovať priślusňyḿ orgánom dotknutým orgánom 

ďalsǐe údaje vyplyv́ajúce zo stavebných povoleni ́ alebo inyćh rozhodnuti ́ v termińoch v 

nich urcěnyćh,  

c)   odovzdať stavenisko zhotovitelǒvi, vrátane úkonov s tyḿ spojených (podpis protokolu a 

pod.),  

d)   skontrolovat ̌ harmonogram prác zhotovitelǎ stavby najneskôr ku dňu odovzdania 

staveniska zhotovitelǒvi (najmä trvanie jednotlivyćh cǐnnosti,́ ich vzájomné väzby a 

následné väzby na lehotu vyśtavby, priṕadné potrebné technologické prestávky medzi 

jednotlivyḿi technologickyḿi postupmi vrátane posúdenia väzieb na technické 

zariadenia, materiálové vybavenie zhotovitelǎ a personálne kapacity zhotovitelǎ). V 

priṕade zistenia nedostatkov alebo nezrovnalosti ́ v predlozěnom harmonograme prác 

upozorni ́na túto skutocňosť zápisom v protokole o odovzdani ́staveniska a zároveň urcǐ ́

zhotovitelǒvi primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov a nezrovnalosti ́v 

harmonograme prác. Objednávatel ̌si vyhradzuje právo neschválit ̌zmenu harmonogramu 

prác. Harmonogram prác schválený poskytovatelǒm a objednávatelǒm bude v rozsahu, v 

akom to Zmluva so zhotovitelǒm pripúsťǎ záväzný pre zhotovitelǎ pocǎs celej doby 

vyśtavby.  

Vo vzťahu k stavebnému denniḱu:  

e)  vykonávat ̌nasledujúce cǐnnosti vo vztǎhu k stavebnému denniḱu:  

i. kontrola vcǎsného zavedenia stavebného denniḱa s potvrdeniḿ dňa zacǎtia 

stavebnyćh prác na jednotlivyćh objektoch/úsekoch. Kontrola riadneho vedenia 

stavebného denniḱa a jeho predpiśaných priĺoh, a vyjadrovať sa v stavebnom 

denníku k všetkým úkonom a to kladným alebo záporným vyjadrením, 

ii. zápis nedostatkov zistených v priebehu prác do stavebného denniḱa, pozǐadaviek na 

ich odstránenie a zápis ďalsǐćh skutocňosti ́ dôlezǐtých pre priebeh realizácie 

predmetu zmluvy a bezodkladné piśomné (postacǐ ́ emailom) upozorňovanie 

objednávatelǎ o vsětkyćh takýchto skutocňostiach,  

iii. sledovat ̌ obsah stavebného denniḱa, k zápisom zhotovitelǎ alebo iných subjektov 

pripájat ̌ svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko a priṕadné pripomienky. Ak 

poskytovatel ̌nesúhlasi ́s obsahom zápisu v stavebnom denniḱu, resp. sa má vyjadrit ̌

k nejakému problému, ktorý zhotovitel ̌ zapiśal do stavebného denniḱa, musi ́ sa k 

nemu vyjadrit,̌ a to v stavebnom denniḱu do troch pracovnyćh dni ́ s uvedeniḿ 

odôvodnenia. V priṕade, zě otázka alebo problém presahuje kompetencie 
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poskytovatelǎ alebo môzě mať vplyv na plnenie Zmluvy so zhotovitelǒm a/alebo 

právne postavenie objednávatelǎ zo Zmluvy so zhotovitelǒm, oznámi to bezodkladne 

objednávatelǒvi, aby sa otázka alebo problém okamzǐte riesǐl. Do denniḱa zapiśě 

poskytovatel ̌ďalsǐ ́postup riesěnia,  

iv. po priebezňej kontrole a prevereni ́ prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú inak 

nepriśtupné, musi ́poskytovatel ̌do stavebného denniḱa jednoznacňe zapiśat,̌ cǐ tieto 

práce preberá, resp. cǐ prebehli v súlade s priślusňou dokumentáciou, a cǐ dáva súhlas 

na pokracǒvanie v ďalsǐćh prácach, ktoré prekryjú tieto konsťrukcie, resp. na ne inak 

nadväzujú;  

Vo vzťahu k priebehu a vykonávaniu prác na stavbe:  

f)   kontrolovat ̌ súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na realizáciu stavby s 

nálezǐtostǎmi dokumentácie pre stavebné povolenie a ďalsǐḿi relevantnyḿi dokumentmi, 

na základe ktoryćh sú stavebné cǐnnosti v zmysle Zmluvy so zhotovitelǒm realizované a 

sledovat ̌dodrzǐavanie podmienok v zmysle vydaného stavebného povolenia na stavbu, 

resp. inyćh povoleni ́vydanyćh priślusňými orgánmi verejnej moci, ak tieto boli vydané,  

g)   sledovat ̌ postup výstavby z technického a technologického hlǎdiska a kontrolovať 

dodrzǐavanie a plnenie podmienok stanovených v dokumentácii pre realizáciu stavby a vo 

vsěobecne záväznyćh právnych predpisoch a technických normách,  

h)   skontrolovat ̌ kontrolny ́ skúsǒbný plán, predlozěný zhotovitelǒm, vznásǎt ̌ k nemu 

pripomienky a tento schvalǒvat,̌  

i)   pokial ̌ vznesie zhotovitel ̌ akúkolv̌ek pozǐadavku (napr. na naviacpráce, na súcǐnnosť 

objednávatelǎ a pod.), vyjadrovať sa v stavebnom denníku k všetkým úkonom a to 

kladným alebo záporným vyjadrením   k takyḿto pozǐadavkám zhotovitelǎ,  

j)   kontrolovat ̌vecnú stránku mnozštva a kvality vykonanyćh prác zhotovitelǒm pri realizácii 

stavby a zaznamenávat ̌ zistené mnozštvá a kvalitu týchto prác (vrátane pouzǐtyćh 

materiálov), kontrolovat ̌vecnú a cenovú správnosť a úplnost ̌oceňovanyćh podkladov a 

platných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy so zhotovitelǒm,  

k)   organizovať kontrolné dni a koordinacňé porady za úcělom riesěnia priṕadných 

problémov, aktualizácie a informovania o priebehu prác a ďalsǐćh relevantných otázkach 

pre plnenie Zmluvy so zhotovitelǒm, a to minimálne raz za 7 dni ́ v priṕade potreby a 

naliehavosti aj cǎstejsǐe – bezodkladne po vzniku otázky alebo problému, ktory ́ je 

potrebné riesǐt.̌  

l)   vykonávat ̌ kontrolu a preberanie konsťrukcňých vrstiev, stavebnyćh konsťrukcii,́ resp. 

konsťrukcňyćh prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, 

ako napr. základovyćh sǩár, podlozǐa, výstuzě, vrt́aných pilót atď.  

m)   na základe zistenyćh skutocňosti ́ sa vyjadrovat ̌ k priṕadnyḿ zmenám stavebných a 

technologickyćh postupov,  

n)   priebezňe (sústavne) kontrolovat ̌postup prác v zmysle schváleného harmonogramu prác 

zhotovitelǎ stavby. Na zistené nezrovnalosti je poskytovatel ̌povinny ́upozornit ̌zhotovitelǎ 

formou zápisu v stavebnom denniḱu bezodkladne v deň zistenia (najmä trvanie 

jednotlivyćh cǐnnosti,́ ich vzájomné väzby a následná väzba na lehotu vyśtavby, potrebné 

technologické prestávky medzi jednotlivyḿi technologickými postupmi vrátane 

posúdenia väzieb na technické zariadenia, materiálové vybavenie zhotovitelǎ a 

personálne kapacity zhotovitelǎ) a objednávatelǎ bezodkladne (najneskôr ráno 
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nasledujúceho kalendárneho dňa) prinajmensǒm formou emailu spolocňe s fotokópiou, 

resp. inyḿ cǐtatelňyḿ záznamom priślusňého zápisu v stavebnom denniḱu; na vyzǐadanie 

objednávatelǎ je poskytovatel ̌ povinný tomuto obratom situáciu objasnit ̌ do 

pozǎdovanyćh detailov. V priṕade zistenia omesǩania zhotovitelǎ s realizáciou stavby je 

poskytovatel ̌povinný túto skutocňost ̌bezodkladne uviest ̌zápisom v stavebnom denniḱu, 

ktoryḿ súcǎsne vyzve na akceleráciu prác a súcǎsne urcǐ ́primeranú lehotu na odstránenie 

vzniknutého cǎsového sklzu oproti schválenému harmonogramu prác s prihliadnutiḿ na 

celkovú dobu vyśtavby. O zistenej skutocňosti informuje bezodkladne, avsǎk najneskôr 

nasledujúci kalendárny deň aj objednávatelǎ, aj zhotovitelǎ v súlade s cľánkom VII. ods. 

7.3 (plus aj odoslaniḿ na priślusňý email zhotovitelǎ). Piśomné oznámenie poskytovatelǎ 

bude obsahovat ̌jednoznacňe urcěný zacǐatok vzniku cǎsového sklzu oproti schválenému 

harmonogramu prác, presny ́pocět dni ́omesǩania ku dňu upozornenia a upozornenie na 

sankcňé mechanizmy vyplyv́ajúce zo zmluvných dojednani ́ medzi objednávatelǒm a 

zhotovitelǒm,  

o)   sledovat ̌ spôsob a postup uskutocň̌ovania stavby tak, aby bola zarucěná bezpecňost ̌ a 

ochrana zdravia pri práci v súlade so zákonom c.̌ 124/2006 Z. z. o bezpecňosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplneni ́niektoryćh zákonov v zneni ́neskorsǐćh predpisov a 

pozǐarna bezpecňosť v súlade so zákonom c.̌ 314/2001 Z. z. o ochrane pred pozǐarmi v 

zneni ́neskorsǐćh predpisov,  

p)   predkladat ̌ objednávatelǒvi stanoviská/podklady k stǎzňostiam, týkajúcim sa realizácie 

predmetu zmluvy,  

Osobitne vo vzťahu k zabezpecěniu kvality dodávok a prác na stavbe, avsǎk bez toho aby tyḿ 

v súvislosti s tyḿto predmetom boli dotknuté povinnosti vysšǐe:  

r)   sledovat,̌ cǐ zhotovitel ̌ vykonáva pri realizácii stavby predpiśané skúsǩy materiálov, 

konsťrukcii ́a prác,  

s)   sledovat ̌ dodrzǐavanie skúsǒk materiálov, konsťrukcii,́ s kontrolou ich výsledkov a 

predpiśanyćh technológii ́ podlǎ schváleného skúsǒbného plánu, vyzǎdovat ̌ doklady o 

preukázani ́zhody vyŕobkov pre stavbu,  

V závere realizácie prác na stavbe, resp. jednotlivých ich cǎsti ́a po ich realizácii:  

t)   organizovat ̌odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej cǎsti,  

u)   zaujiḿat ̌ stanovisko s vysvetleniḿ a návrhom riesěnia k priṕadným skrytyḿ vadám na 

stavbe,  

v)   kontrolovat ̌ doklady, ktoré predlozǐ ́ zhotovitel ̌ k odovzdaniu a prevzatiu dokoncěnej 

stavby,  

w)   kontrolovat ̌ odstraňovanie vád a nedorobkov zistenyćh pri preberani ́ v dohodnutých 

termińoch,  

x)   zabezpecǒvat ̌preberacie konania vrátane vypracovania protokolu o prevzati ́a odovzdani ́

verejnej práce v zmysle vyhlásǩy c.̌ 83/2008 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja SR, ktorou sa vykonáva zákon c.̌ 254/1998 Z. z. o verejnyćh prácach v zneni ́

neskorsǐćh predpisov, resp. úcǎst ̌na vypracovani ́protokolu a ďalsǐćh potrebných úkonoch 

v rozsahu pokynu objednávatelǎ,  

y)   kontrolovat ̌vypratanie a upratanie staveniska a prilǎhlých pozemkov  

z)   oznamovat ̌ akékolv̌ek a vsětky vady alebo posǩodenia zhotovitelǒvi a objednávatelǒvi, 

ako aj kontrolovat ̌odstraňovanie vád zistených pocǎs zárucňej doby,  
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aa)   vypracovat ̌záverecňú správu Stavebného dozoru (Prehlásenie Stavebného dozoru) a jej 

predlozěnie osobe objednávatelǎ oprávnenej konat ̌ vo veciach technickyćh. Záverecňá 

správa bude obsahovat ̌ kumulativ́ne údaje za celú dobu výkonu cǐnnosti Stavebného 

dozoru. Objednávatel ̌ sa prostrednićtvom osoby objednávatelǎ oprávnenej konat ̌ vo 

veciach technickyćh zaväzuje schválit ̌záverecňú správu Stavebného dozoru v primeranej 

lehote alebo ju vrátit ̌poskytovatelǒvi s pozǐadavkou na doplnenie.  

2.1.2  Poskytovatel ̌sa ďalej zaväzuje v dostatocňom predstihu upovedomit ̌objednávatelǎ o akejkolv̌ek 

cǐnnosti alebo úkone, ktorého vykonanie je zo strany objednávatelǎ podlǎ Zmluvy so 

zhotovitelǒm, resp. Obchodného zákonniḱa potrebné pre riadne a vcǎsné plnenie Zmluvy so 

zhotovitelǒm, resp. na ktoré je objednávatel ̌povinny,́ cǒ plati ́aj vtedy, ak má predmetnú cǐnnosť 

alebo úkon podlǎ Zmluvy so zhotovitelǒm vykonat ̌ objednávatel ̌ výlucňe sám bez súcǐnnosti 

poskytovatelǎ, s vyńimkou plnenia daňovyćh povinnosti.́ 

2.1.3  Uvedené v ods. 2.1.2 tohto článku platí aj o úkonoch, ktoré je potrebné alebo účelné vykonať 

pre zachovanie akyćhkolv̌ek práv objednávatelǎ vyplyv́ajúcich zo Zmluvy so zhotovitelǒm, 

Obchodného zákonniḱa a/alebo akéhokolv̌ek iného ustanovenia aplikovatelňého právneho 

predpisu.  

2.2  Objednávatel ̌si vyhradzuje právo vopred odsúhlasit ̌zahájenie cǐnnosti ́uvedenyćh v odseku 2.1 

(vsětkyḿi jeho cǎstǎmi) tohto cľánku vysšǐe, ako aj kontrolovat ̌ich priebeh a v danej súvislosti 

udelǒvat ̌ poskytovatelǒvi záväzné pokyny. V danej súvislosti plati,́ zě poskytovatel ̌ je povinný 

upozornit ̌ objednávatelǎ na nevhodnost ̌ jeho pokynov s uvedeniḿ, v cǒm táto nevhodnosť 

spocǐv́a. Objednávatel ̌po kvalifikovanom upozorneni ́poskytovatelǎ pokyn prehodnoti,́ k cǒmu 

poskytovatel ̌ poskytne potrebnú súcǐnnost ̌ najmä doplňujúce vysvetlenia a návrhy a 

odporúcǎnia na zmenu pokynu tak, aby bol vhodný. Následny ́pokyn sa poskytovatel ̌zaväzuje 

dodrzǎt,̌ pricǒm plati,́ zě ak je pokyn v súlade s návrhmi a odporúcǎniami poskytovatelǎ, 

povazǔje sa pokyn nevyvrátitelňe za vhodny ́ a objednávatel ̌ nenesie zǐadnu zodpovednost ̌ za 

priṕadnú nevhodnost ̌ pokynu. V súvislosti s pokynmi objednávatelǎ, informovaniḿ 

objednávatelǎ poskytovatelǒm a cǐnnostǒu poskytovatelǎ ako Stavebného dozoru podlǎ Zmluvy 

so zhotovitelǒm ďalej plati,́ zě:  

a) Činnosti Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotovitelǒm – pokial ̌v tejto zmluve alebo Zmluve 

so zhotovitelǒm nie je pre akékolv̌ek cǐnnosti alebo úkony uvedené inak – vykonáva 

poskytovatel ̌samostatne bez potreby predchádzajúceho schválenia objednávatelǒm; cǐḿ nie 

sú dotknuté akékolv̌ek oprávnenia objednávatelǎ a tomu koresp̌ondujúce povinnosti 

poskytovatelǎ, a to vrátane mozňosti objednávatelǎ vyhradit ̌si právo na ktorékolv̌ek úkony 

alebo cǐnnosti poskytovatelǎ vopred udelǒvat ̌súhlas, k cǒmu je v takom priṕade poskytovatel ̌

povinny ́ poskytnút ̌ maximálnu súcǐnnost,̌ najmä si súhlas vopred vyzǐadat ̌ a informovať 

objednávatelǎ o vsětkých relevantných skutocňostiach potrebných pre udelenie súhlasu / 

pokynu vo veci;  

b) Vo vztǎhu k tyḿ cǐnnostiam Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotovitelǒm (najmä súhlasy, 

schválenia, pripomienky a pod.), ktoré majú alebo môzǔ mat ̌ za následok: (i) zmenu cǎsu 

plnenia zo Zmluvy so zhotovitelǒm; (ii) zmenu ceny plnenia zo Zmluvy so zhotovitelǒm, resp. 

vznik priṕadnyćh naviacprác, bez ohlǎdu na to, cǐ sú priṕustné, a/alebo (iii) zmenu projektovej 

dokumentácie alebo inej obdobnej dokumentácie, na základe ktorej je alebo má byť 
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realizovaná stavebná cǐnnost ̌ na základe Zmluvy so zhotovitelǒm, je poskytovatel ̌ povinný 

vzďy svoju cǐnnost ̌ vopred konzultovat ̌ s objednávatelǒm a oboznámit ̌ ho so vsětkými 

relevantnyḿi informáciami a navrhovaným postupom poskytovatelǎ ako Stavebného dozoru 

vocǐ zhotovitelǒvi. Objednávatel ̌je vdanej súvislosti oprávnený tiez ̌udelit ̌pokyny za aplikácie 

pravidiel a práv a povinnosti ́v zmysle tohto ods. 2.3. 

2.3  V rozsahu, v akom poskytovatel ̌ vykonáva cǐnnost ̌ Stavebného dozoru podlǎ tejto zmluvy, je 

povinny ́ túto cǐnnost ̌ vykonávat ̌ nestranne bez ohlǎdu na akékolv̌ek iné dojednania v tejto 

zmluve, cǐḿ ale nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán v rozsahu, v akom túto 

nestrannost ̌nenarúsǎjú. Ak sa objednávatel ̌kedykolv̌ek domnieva, zě je zo strany poskytovatelǎ 

jeho nestrannost ̌ dotknutá, je povinný na to bezodkladne upozorniť poskytovatelǎ s cielǒm 

dosiahnutia dohody o riesěni ́ vzniknutej situácie, ak k dohode nedôjde, objednávatel ̌ je 

oprávneny ́stanovit ̌záväzný pokyn s cielǒm situáciu vyriesǐt.̌  

2.4  Poskytovateľ zabezpečuje nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických 

pamiatok. 

2.5  Poskytovateľ kontroluje cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov v súlade spodmienkami zmluvy, výsledky predkladá objednávateľovi na likvidáciu. 

2.6  Poskytovateľ  organizuje a vedie operatívne vedenia stavby a vyhotovuje zápisy z týchto porád. 

2.7  Poskytovateľ spolupracuje s pracovníkmi Zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie 

alebo obmedzenie škôd, pri ohrození stavby živelnými pohromami. 

2.8  Poskytovateľ podľa potreby organizuje kontrolný deň stavby na koordináciu prác s 

subdodávateľmi Zhotoviteľa. 

2.9  Poskytovateľ pripravuje podklady pre kolaudáciu stavby a zabezpečenie kolaudácie stavby. 

 

 

Článok 3 

VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU 

 

3.1 Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavbe podľa potreby stavby. 

3.2 Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať spôsob a postup 

uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s 

nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko a súvisiacich predpisov. 

3.3 Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať dodržiavanie 

projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a 

dojednaní Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými 

podkladmi objednávateľa a dohodami zmluvných strán. Poskytovateľ je oprávnený a povinný 

urobiť príslušné zápisy do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
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Článok 4 

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 

 

4.1  Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávat ̌ cǐnnost ̌ Stavebného dozoru podlǎ tejto zmluvy 

pocňúc jej úcǐnnostǒu, a to až do riadneho splnenia vsětkých cǐnnosti ́a povinnosti ́podlǎ tejto 

zmluvy, t.j. najmä do doby, kyḿ dôjde k úspesňému dokoncěniu, vykonaniu, odovzdaniu a 

prevzatiu vsětkyćh cǎsti ́diela v zmysle Zmluvy so zhotovitelǒm, vrátane odstránenia vsětkyćh 

vád a nedorobkov diela, vrátane jej vykonávania počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich 

zo Zmluvy o dielo, ak Objednávateľ uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch. 

Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa prevzatia staveniska 

zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o dielo až do riadneho protokolárneho prevzatia diela bez 

vád a nedorobkov Objednávateľom. 

4.2  V súvislosti s ods. 4.1 tohto cľánku zmluvy poskytovatel ̌ berúc na vedomie Zmluvu so 

zhotovitelǒm potvrdzuje, zě trvanie plnenia zmluvy je dostatocňe urcǐté, pricǒm poskytovatel ̌

berie na vedomie aj to, zě v priṕade omesǩania zhotovitelǎ; v priṕade výskytu okolnosti,́ ktoré 

majú za následok posun harmonogramu v zmysle Zmluvy so zhotovitelǒm; ako aj v priṕade 

inyćh skutocňosti ́ majúcich za následok predlźěnie trvania Zmluvy so zhotovitelǒm alebo 

termińov tam uvedenyćh, bude trvanie plnenia tejto zmluvy v zodpovedajúcom rozsahu 

predlźěné oproti pôvodne ocǎkávanému trvaniu plnenia, t.j. trvanie plnenia zmluvy bude vzďy 

v súlade s ods. 4.1 tohto cľánku. Tyḿ nie sú dotknuté žiadne povinnosti poskytovatelǎ.  

4.3  Zmluvné strany sa vyślovne dohodli na tom, zě predlźěnie pôvodne ocǎkávaného trvania 

plnenia tejto zmluvy (ods. 4.1 tohto cľánku) v dôsledku skutocňosti ́uvedenyćh v ods. 4.2 tohto 

cľánku nemá vplyv na vyśǩu odplaty poskytovatelǎ. 

4.4  Poskytovatel ̌ sa zaväzuje vykonávat ̌ vsětky cǐnnosti na základe tejto zmluvy riadne, vcǎs s 

odbornou starostlivostǒu tak, aby dochádzalo k riadnemu a vcǎsnému plneniu Zmluvy so 

zhotovitelǒm, a to zo strany vsětkyćh subjektov. V rozsahu, v akom poskytovatel ̌porusǐl alebo 

inak opomenul akúkolv̌ek svoju povinnost,̌ zodpovedá v plnom rozsahu objednávatelǒvi za toto 

porusěnie a jeho akékolv̌ek následky, vrátane priṕadnej nemozňosti zhotovitelǎ plnit ̌po dobu 

omesǩania objednávatelǎ spôsobeného porusěniḿ povinnosti poskytovatelǎ, vrátane 

následkov súvisiacich s priṕadnou aplikáciou ust. § 365 ods. 4 Obchodného zákonniḱa (tzn., zě 

zhotovitel ̌ nebude v omesǩani ́ v dôsledku omesǩania objednávatelǎ, avsǎk dôjde k posunu 

termińov plnenia Zmluvy so zhotovitelǒm, resp. akýchkolv̌ek cǎsti ́plnenia).  

 

 

Článok 5 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Zmluvné strany sa  dohodli,  že  cena  za dielo  je  stanovená  dohodou  na  základe  výsledku 

verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších 

právnych predpisov a predstavuje bez DPH 76.000,-€ ,  DPH predstavuje sumu 15.200,- € a cena 

predmetu zmluvy s DPH,  ktorú  sa  Objednávateľ  zaväzuje Poskytovateľovi uhradiť predstavuje 

sumu 91.200,-€.  Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve 
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zmluvné strany. Cena je konečná a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady 

Poskytovateľa. 

5.2 Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú 

cenu.  

5.3 Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované činnosti, v mesačných intervaloch, po ich 

protokolárnom  prebratí Objednávateľom. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry Objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí. Súčasťou faktúry bude 

obojstranne potvrdený doklad  o vykonaní služieb vo  forme protokolu.  

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných 

právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je  

Objednávateľ oprávnený túto vrátiť Poskytovateľovi na  doplnenie. V takomto prípade začne 

nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak Poskytovateľ 

neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej 

uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po 

preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa. 

5.5 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky 

poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom 

dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

 

Článok 6 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť riadne a včas, v súlade s podmienkami 

ustanovenými v tejto zmluve a v súlade s platnou legislatívou. 

6.2  Poskytovateľ je povinný postupovať pri vykonávaní kontrolnej činnosti s odbornou 

starostlivosťou. Činnosť na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov 

Objednávateľa (ktoré musia byť v súlade s platnými predpismi a normami) a v súlade s jeho 

záujmami, ktoré poskytovateľ pozná alebo musí poznať. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, 

ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a ani pri vynaložení 

odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť 

Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použití trval. 

6.3  Poskytovateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa na výkon kontrolnej 

činnosti. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s 

výkonom kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou 

starostlivosťou, riadne, alebo včas. 

6.4  Poskytovatel ̌sa pri vyḱone cǐnnosti Stavebného dozoru podlǎ tejto zmluvy zaväzuje postupovat ̌

cěstne a nestranne, zachovávat ̌obchodné tajomstvo, zdrzǎť sa vsětkých verejnyćh vyhláseni ́
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tyḱajúcich sa vyḱonu cǐnnosti Stavebného dozoru bez predchádzajúceho piśomného súhlasu 

objednávatelǎ, nevykonávat ̌ zǐadnu cǐnnost ̌ a neprijiḿat ̌ akúkolv̌ek výhodu, ktorá by bola 

nezlucǐtelňá so záväzkami vyplyv́ajúcimi mu z tejto zmluvy.  

6.5 Poskytovatel ̌nie je oprávneny ́vykonávat ̌cǐnnosti Stavebného dozoru prostrednićtvom tretej 

osoby, bez výslovného predchádzajúceho piśomného súhlasu objednávatelǎ.  

6.6 Poskytovatel ̌podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, zě pracovná doba Zhotovitelǎ diela je 

obmedzená a akékolv̌ek práce a cǐnnosti na základe Zmluvy so zhotovitelǒm môzǔ byť 

vykonávané len počas pracovných dní. Poskytovatel ̌v súlade s uvedeným, je povinný zabezpecǐt ̌

vyḱon potrebnyćh odborných cǐnnosti ́Stavebného dozoru podlǎ tejto zmluvy pocǎs celej doby 

trvania tejto zmluvy.  

6.7 Poskytovatel ̌ je povinny ́ uchovávat ̌ jednu kópiu zo vsětkých záznamov, odsúhlasenej 

projektovej dokumentácie a ostatných piśomnosti ́ tyḱajúcich sa realizácie projektu (stavby) 

pocǎs celej doby trvania zmluvy na stavenisku. Poskytovatel ̌ pred predlozěniḿ záverecňej 

správy Stavebného dozoru odovzdá celú takúto dokumentáciu osobe objednávatelǎ 

oprávnenej rokovat ̌vo veciach technických, ktorá jej prevzatie piśomne potvrdi.́ Odovzdanie 

kompletnej dokumentácie je podmienkou schválenia záverecňej (poslednej) faktúry 

poskytovatelǎ. V priṕade odstúpenia od zmluvy je poskytovatel ̌ povinny ́ celú dokumentáciu 

odovzdat ̌objednávatelǒvi bezodkladne, najneskôr v lehote nadobudnutia úcǐnnosti odstúpenia 

od zmluvy. O odovzdani ́ dokumentácie bude vyhotovený piśomny ́ protokol podpiśany ́

poskytovatelǒm a osobou oprávnenou rokovat ̌za objednávatelǎ vo veciach technickyćh.  

6.8 Objednávatel ̌ je povinny ́ bezodkladne poskytnút ̌ poskytovatelǒvi na jeho pozǐadanie vsětku 

nevyhnutnú a rozumne a spravodlivo pozǎdovatelňú a ocǎkávatelňú súcǐnnosť, ktorá mu 

vyplyv́a z tejto zmluvy, potrebnú pri zabezpecǒvani ́predmetu zmluvy poskytovatelǒm.  

 

 

Článok 7 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

7.1   Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech 

Objednávateľa vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa článkov 1 a 2 tejto zmluvy tak, 

aby bola dodržaná lehota realizácie stavby. 

 

 

Článok 8 

UKONČENIE ZMLUVY 

 

8.1  Táto zmluva zaniká:  

8.1.1   riadnym splneniḿ vsětkyćh práv a povinnosti ́zmluvnyćh strán vyplývajúcich z tejto zmluvy  

8.1.2   piśomnou dohodou zmluvnyćh strán, a to ku dňu uvedenému v dohode  

8.1.3   odstúpeniḿ od zmluvy vyĺucňe na základe dôvodov uvedených v ods. 8.2 a 8.3 tohto 

cľánku 8 zmluvy nizšǐe alebo na základe kogentných ustanoveni ́aplikovatelňých právnych 
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predpisov. Odstúpenie zmluvnej strany nadobúda úcǐnnost ̌ dorucěniḿ piśomného 

odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

8.2  Objednávatel ̌je oprávnený odstúpit ̌od zmluvy z nasledovnyćh dôvodov:  

a. Ak súd právoplatne uzná kohokolv̌ek z cľenov sťatutárneho orgánu poskytovatelǎ alebo 

zamestnancov poskytovatelǎ za vinných z trestného cǐnu bezprostredne súvisiaceho s 

uzatváraniḿ a/alebo plneniḿ tejto zmluvy alebo Zmluvy so zhotovitelǒm;  

b. Strata nevyhnutnej kvalifikácie poskytovatelǎ, vrátane, ale nielen, strata (zǐvnostenského) 

oprávnenia na vykonávanie cǐnnosti, ktorá bezprostredne súvisi ́s predmetom tejto zmluvy 

alebo  

c. Závazňé porusěnie povinnosti ́ poskytovatelǎ podlǎ tejto zmluvy, pricǒm závazňým 

porusěniḿ povinnosti ́poskytovatelǎ sa rozumie najmä, nie vsǎk výucňe:  

i. Opakované vykonávanie cǐnnosti Stavebného dozoru v rozpore s touto zmluvou 

a/alebo Zmluvou so zhotovitelǒm, vrátane opakovaného porusěnia akejkolv̌ek 

povinnosti uvedenej v cľánku III. tejto zmluvy (za opakované porusěnie sa povazǔje 

buď porusěnie jednej povinnosti aspoň 2x, avsǎk aj porusěnie aspoň dvoch rôznych 

povinnosti)́;  

ii. Neodstránenie vád alebo nedostatkov poskytovanej cǐnnosti;  

iii. Neodôvodnené nedodrzǎnie pokynov objednávatelǎ, za predpokladu, zě dotknutý 

pokyn má podstatný vyźnam pre realizáciu plnenia podlǎ tejto zmluvy, resp. Zmluvy so 

zhotovitelǒm; v pochybnostiach plati,́ zě pokyn mal podstatny ́význam;  

iv. Podstatné omesǩanie (t. j. viac ako 10 dni)́ pri vykonávani ́cǐnnosti ́podlǎ tejto zmluvy 

a/alebo Zmluvy so zhotovitelǒm z dôvodu na strane poskytovatelǎ;  

v. Nedodrzǎnie akejkolv̌ek inej povinnosti podlǎ tejto zmluvy, na ktoré objednávatel ̌

upozornil, podlǎ povahy stanovil lehotu na nápravu, pricǒm zo strany poskytovatelǎ 

nedosľo kupusteniu od porusǒvania povinnosti a/alebo k uskutocňeniu nápravy v 

objednávatelǒm stanovenej lehote;  

d. Ak nastanú právne skutocňosti majúce za následok zmenu v právnom postaveni ́

poskytovatelǎ (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena 

v oprávneniach konat ̌v mene zhotovitelǎ) alebo akákolv̌ek iná zmena majúca priamy vplyv 

na plnenie zo strany poskytovatelǎ a poskytovatel ̌ neoznámi tieto skutocňosti 

objednávatelǒvi najneskôr do 10 dni ́odo dňa, kedy tieto skutocňosti nastali. Poskytovatel ̌

zodpovedá za sǩodu spôsobenú objednávatelǒvi v dôsledku porusěnia povinnosti podlǎ 

prvej vety tohto bodu a objednávatel ̌má právo odstúpit ̌od zmluvy. Za akúkolv̌ek inú zmenu 

sa povazǔje aj zmena bankového spojenia poskytovatelǎ, pricǒm k tejto informácii je 

poskytovatel ̌povinny ́predlozǐt ̌aj potvrdenie priślusňej banky;  

8.3   Poskytovatel ̌ je oprávnený odstúpit ̌ od zmluvy výlucňe v priṕade omesǩania objednávatelǎ s 

plateniḿ odplaty alebo jej cǎsti o viac ako 30 dni.́ Na platnost ̌odstúpenia poskytovatelǎ sa vsǎk 

vyzǎduje, aby pred odstúpeniḿ objednávatelǎ piśomne vyzval na nápravu, stanovil primeranú 

lehotu aspoň 15 dni,́ upozornil na mozňosť odstúpenia, pricǒm lehota na nápravu márne 

uplynula.   

8.4   K momentu úcǐnnosti odstúpenia od zmluvy realizuje poskytovatel ̌ bezodkladne vsětky 

nevyhnutné opatrenia na okamzǐté a riadne ukoncěnie poskytovania cǐnnosti Stavebného 
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dozoru tak, aby objednávatelǒvi nevznikla zǐadna sǩoda, vrátane odovzdania vsětkých dokladov 

bez ohlǎdu na ich formu, upozornenia na vsětky relevantné skutocňosti potrebné na riadne 

plnenie Zmluvy so zhotovitelǒm, na priṕadné hroziace sǩody, vrátane predlozěnia podrobnej 

správy k vysšǐe uvedenému.  

 

Článok 9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1  Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Obsah a rozsah činností 
Príloha č. 2 – Cenová kalkulácia 
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia + Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby 
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov  

9.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces 

verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienené jej schválením 

Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po ukončení finančnej kontroly, v rámci 

ktorej poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na 

výsledok VO (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil 

s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky 

na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu , ktorý upravuje postup pri 

určení finančných opráv za VO. 

9.3 Poskytovateľ je povinný strpieť je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania 

súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a EU oprávnenými osobami, ktorými sú: 

a.  Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b.  Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 

c.  Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 

d.  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

e.  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g.  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 

 a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

9.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami 

príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad 

súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto 

zmluvy. 

9.5 Poskytovateľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a 

podielom na celkovej realizácii predmetu zmluvy. Poskytovateľ je povinný uvádzať aktuálne 

údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v 
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rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a 

podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu zákazky. Tieto informácie uvádza 

Poskytovateľ v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Poskytovateľ je povinný požadovať od subdodávateľov 

poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne 

poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Poskytovateľ hodlá zmeniť subdodávateľa 

počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 

subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu 

so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto 

odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 

nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s 

prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať 

tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V 

prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona 

č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.. V prípade porušenia 

povinností Poskytovateľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy. 

9.6 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia jej účinnosti do protokolárneho 

odovzdania a prevzatia stavby bez vád a nedorobkov zhotoviteľa stavby Objednávateľovi v 

súlade so Zmluvou o dielo. 

9.7 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

9.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a  

dva Poskytovateľ. 

9.9 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto zmluvu 

uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

 

 za Poskytovateľa za Objednávateľa 

 

                 v Ľuboticiach, dňa: ......................                            v Ľuboticiach, dňa: ...................... 

 

 

 

  ________________________   _______________________  

 


