
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB NA VÝKON ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU 
 

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
1.  Objednávateľ:  

Sídlo: 
Obec Čirč 
Čirč 208, 06542 Čirč 

V zastúpení:  Michal Didik, starosta obce 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

Všeobecná úverová banka, a.s. 
a) 3121780553/0200 (predfinancovanie) 
b) 15127602/0200 (refundácia) 

IČO:  00329835 
DIČ: 2020726059 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

         
2.  Poskytovateľ: 

Sídlo: 
EUREDing s.r.o. 
Nábrežie 4. apríla 1833/2, 031 01 Liptovský Mikuláš   

V zastúpení:  Ing. Mgr. Radoslav Bohuš – konateľ 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

Prima banka Slovensko, a.s. 
3742023002/5600 

IČO: 45655081 
DIČ: 2023073316 
IČ DPH: SK2023073316 
Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro  , vložka č. 53273/L 
živnostenskom registri Obvodného úradu v ....................., č. živnostenského registra ................ 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej aj len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 

 
Preambula 

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku na 
poskytnutie služieb postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je poskytnutie služieb 
stavebného dozoru stavby „Protipovodňová ochrana ZB Solisko“ podľa zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Oznámenie o 
vyhlásení verejného obstarávania na poskytnutie predmetnej zákazky bolo uverejnené vo 
Vestníku verejného obstarávania č. xx/2013 zo dňa xx.07.2013 pod značkou xxxxx - MSS. 

2. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj poskytovateľ. Na 
základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených predmetného postupu zadávania zákazky 
zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob 
realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.   

 
Článok 1 

Predmet zmluvy 

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre objednávateľa v jeho mene a na jeho účet výkon 
stavebného dozoru podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov počas realizácie stavby „Protipovodňová ochrana ZB Solisko“ 
(ďalej len „stavba“) a po dokončení stavby, s miestom stavby: NUTS 2 Východné Slovensko, 
Prešovský kraj, Okres Stará Ľubovňa, Obec Čirč, kde investorom (stavebníkom) je 
objednávateľ, počas doby výstavby stavby 12 mesiacov. Predmet zmluvy sa realizuje v rámci 



Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami, Opatrenie 
2.1 Ochrana pred povodňami, kód výzvy OPZP-PO2-11-1, Kód projektu ITMS: 24120110096, 
názov projektu: Protipovodňová ochrana ZB Solisko. 

1.2 Rozsah činnosti 
1.2.1 Počas realizácie stavby: 

− výkon stavebného dozoru na stavbe v rozsahu článku 2 tejto zmluvy 
− zabezpečenie plynulého pokračovania stavebných prác (ďalej len „prác“) na stavbe 
− koordinácia dodávok a prác priamymi zhotoviteľmi prác 
− organizačné zabezpečenie povinností mandanta na stavbe pri individuálnych 

skúškach a komplexnom vyskúšaní jednotlivých dodávok a účasť na týchto skúškach 
− organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom 

(fyzickou alebo právnickou osobou vykonávajúcou práce, vybranou verejným 
obstarávaním na zhotovenie diela – stavby podľa zmluvy o dielo uzatvorenej medzi 
objednávateľom, ktorý je objednávateľom prác a investorom (stavebníkom) stavby a 
zhotoviteľom (ďalej len „zmluva o dielo“) a poskytovateľom, vrátane účasti na 
tomto odovzdaní a prevzatí 

− spravovanie zmluvy o dielo 
− zabezpečenie u zhotoviteľa odstránenie zjavných vád a nedorobkov, uvedených 

v zápisoch o odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti. 
1.2.2 Po dokončení stavby: 

− spolupráca s objednávateľom pri príprave dokladov pre kolaudáciu a pri vypracovaní 
návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na dočasné 
prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej časti 

− účasť na skúšobnej prevádzke stavby 
− spolupráca s prevádzkovateľom stavby pri garančných skúškach 
− kontrola odstránenia zistených závad zhotoviteľom na stavbe. 

1.3 Poskytovateľ bude vykonávať všetky práce za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve a 
v súlade s právnymi predpismi a prílohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy: 
Príloha číslo 1. Súťažné podklady, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. 
Príloha číslo 2. Ponuka poskytovateľa predložená vo verejnej súťaži. 
Príloha číslo 3. Zmluva o dielo so zhotoviteľom. 

 
Článok 2 

Stavebný dozor 
2.1 Touto zmluvou určený Stavebný dozor je osoba, ktorá je oprávnená pri vyhotovovaní stavby 

zastupovať objednávateľa voči zhotoviteľovi, jeho podzhotoviteľom, projektantovi, 
orgánom štátneho stavebného dohľadu a ostatným orgánom štátnej správy a samosprávy. 

2.2 Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia 
na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné 
ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka. 

2.3 Stavebný dozor je povinný plniť povinnosti týkajúce sa stavebného denníka, t. j. 
zaznamenávať do neho všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do 
stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní 
štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, odborného autorského dohľadu projektanta a 
o iných činnostiach ovplyvňujúcich práce a priebeh výstavby. Do stavebného denníka sú 
oprávnené osoby robiť zápisy, a to najmä dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a 
vykonané opatrenia. 

2.4 Stavebný dozor spolupracuje s geodetom objednávateľa pri dodržiavaní priestorového 
umiestnenia objektov stavby, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s projektovou 
dokumentáciou stavby, za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a 
spoluzodpovedá za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, 



najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
2.5 Stavebný dozor spolupracuje s projektantom vykonávajúcim odborný autorský dohľad, 

najmä pokiaľ ide o súlad dodávok a prác s projektovou dokumentáciou, navrhuje 
s projektantom a zhotoviteľom opatrenia na odstránenie závad zistených v projektovej 
dokumentácii. 

2.6 Stavebný dozor vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil. V prípade potreby ohlási 
stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy a zdravie osôb, 
alebo môžu spôsobiť škody veľkého rozsahu. 

2.7 Stavebný dozor dbá na plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu v priebehu realizácie 
stavby. Stavebný dozor spolupracuje so zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie 
alebo na obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe.  

2.8 Stavebný dozor sa zúčastňuje odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, dbá o jeho potvrdenie 
zápisom v stavebnom denníku, spolupracuje s objednávateľom pri odovzdaní zhotoviteľovi 
základného smerového a výškového vytýčenia stavby, zúčastní sa kontrolného zamerania 
terénu zhotoviteľom pred začatím stavby, sleduje dodržanie termínu začatia stavby, 
potvrdzuje začatie stavby do stavebného denníka, v stavebnom denníku zapisuje prerušenie 
alebo zastavenie prác, kontroluje postup prác podľa zmluvy o dielo a harmonogramu 
výstavby, upozorňuje zhotoviteľa na nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupracuje 
pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľa, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého 
oneskorenia postupu prác. 

2.9 Stavebný dozor preveruje, či sú stavebné výrobky vhodné na použitie pri stavbe na 
zamýšľaný účel podľa osobitných predpisov. 

2.10 Stavebný dozor preveruje práce, ktoré v ďalšom priebehu výstavby budú zakryté, alebo sa 
stanú neprístupné. 

2.11 Stavebný dozor spolu s projektantom odsúhlasuje dodatky a zmeny projektu, použitie 
náhradných hmôt a výrobkov rovnako aj práce naviac, ktoré nezvyšujú cenu stavebného 
objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre 
stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti. Stavebný dozor bezodkladne informuje 
objednávateľa o takých návrhoch zhotoviteľa na zmeny stavby, ktorými sa má zvýšiť cena 
stavby alebo to môže mať vplyv na kvalitu dodávaných prác. 

2.12 Stavebný dozor vykonáva vecnú a cenovú kontrolu správnosti a úplnosti platobných 
dokladov a ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na 
úhradu objednávateľovi a ďalej sleduje dodržiavanie celkových nákladov stavby. 

2.13 Stavebný dozor organizuje a pripravuje podklady pre pravidelné kontrolné dni, sleduje, aby 
zhotoviteľ zakreslil do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie všetky zmeny, ku 
ktorým došlo v priebehu výstavby. 

2.14 Výkon stavebného dozoru spočíva vo vzťahu k zhotoviteľovi mimo iného v kontrole 
rozsahu vykonaných prác podľa projektovej dokumentácie, v odsúhlasovaní kvality 
vykonávaných prác vrátane kontroly prác pred ich následným zakrytím, v kontrole 
dodržiavania termínov prác podľa harmonogramu výstavby, v sledovaní predpísaných 
skúšok materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, vo vyžadovaní dokladov preukazujúcich 
akosť vykonaných prác a dodávok, v kontrole výsledkov skúšok a evidovaní dokladov o 
výsledkoch týchto skúšok, ktoré potom odovzdá objednávateľovi. 

2.15 Výkon stavebného dozoru ďalej spočíva v požadovaní od zhotoviteľa odstránenie alebo 
opravu vád alebo nedorobkov, a to v určenej lehote s tým, že odstránenie alebo oprava vady 
alebo nedorobku nezakladá právo zhotoviteľa na predĺženie zmluvného termínu dokončenia 
stavby, záznam v stavebnom denníku musí potvrdiť stavbyvedúci alebo iný poverený 
zamestnanec zhotoviteľa. Pri závažných vadách alebo nedorobkoch Stavebný dozor požiada 
v prvom rade o odborné stanovisko projektanta a po porade s ním a so zhotoviteľom požiada 
o odborné stanovisko súdneho znalca z príslušného odboru. Ak nebola vada alebo 
nedorobok odstránený, túto skutočnosť v určenej lehote Stavebný dozor zaznamená do 
mesačného súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu. 



2.16 Stavebný dozor je oprávnený zastaviť výstavbu stavby najmä z týchto dôvodov: 
− ak zistí že stavba sa vyhotovuje v rozpore so záväznými dokumentmi 
− ak zistí, že stavba je v súlade s týmito dokumentmi, ale vyskytli sa prekážky podľa 

ktorých nie je možné v stavbe pokračovať 
− aj bez uvedenia dôvodu na základe pokynu objednávateľa. 
Zhotoviteľ môže pokračovať vo výstavbe zastavenej stavby až po písomnom oznámení 
objednávateľa. Termín vyhotovenia stavby sa predlžuje o dobu, po ktorú bola výstavba 
stavby zastavená. 

2.17 Stavebný dozor spolupracuje s objednávateľom a zhotoviteľom pri odovzdaní a prevzatí 
stavby 
− na základe písomného oznámenia zhotoviteľa, že stavba je pripravená na odovzdanie 

písomne zvolá preberacie konanie,  
− prevezme od zhotoviteľa predpisy na prevádzku a obsluhu zariadení, atesty, revízne 

správy, vyhlásenia o zhode výrobkov a iné potrebné dokumenty a skontroluje ich 
− zúčastní sa skúšobnej prevádzky, garančných skúšok, komplexných skúšok 
− pripraví na preberacie konanie všetky potrebné doklady a zúčastní sa na konaní o 

odovzdaní a prevzatí stavby 
− spíše, ak bol splnomocnený objednávateľom, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby 
− pripravuje podklady pre kolaudáciu stavby, jej geodetického zamerania 
− spolupracuje s objednávateľom a zhotoviteľom pri kolaudácii stavby a zúčastní sa na 

kolaudačnom konaní stavby 
− reklamuje vady alebo nedorobky zistené v záručnej dobe, kontroluje odstránenie vád 

alebo nedorobkov 
− kontroluje vypratanie staveniska zhotoviteľom. 

2.18 Stavebný dozor kontroluje, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní 
a prevzatí diela v dohodnutých lehotách a potvrdzuje doklady o odstránení vád a 
nedorobkov. 

2.19 Stavebný dozor pripravuje podklady pre záverečné technicko – ekonomické vyhodnotenie 
stavby, hlási archeologické nálezy objednávateľovi a pripravuje podklady pre uplatňovanie 
majetkových sankcií, ak objednávateľ o to požiada. 

2.20 Ak poskytovateľ zmení stavebný dozor, oznámi to zhotoviteľovi spolu s uvedením dátumu, 
ku ktorému sa zmena uskutočňuje. 

 
Článok 3 
Čas plnenia 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu článkov 1 a 2 tejto zmluvy po celú 
dobu realizácie stavby a s termínom dokončenia činnosti do odstránenia vád a nedorobkov 
stavby, v súvislosti s termínom dokončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom podľa 
zmluvy o dielo. 

3.2 V prípade, že dôjde k predĺženiu lehoty realizácie stavby z dôvodu, ktorý nebude na strane 
poskytovateľa, po dohode zmluvné strany upravia čas plnenia tejto zmluvy písomným 
dodatkom k tejto zmluve. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby poskytovateľ mohol činnosti 
v rozsahu článku 1 a 2 tejto zmluvy riadne a včas plniť, za uvedené činnosti zaplatiť 
poskytovateľovi odplatu v dohodnutej výške a v dohodnutých termínoch platby. 

  
Článok 4 

Zmluvná cena 
4.1 Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej doby poskytovania 

služieb, okrem prípadov uvedených v bode 4.2 tohto článku. Cena je uvedená v členení: 
Cena služieb bez DPH                                            85 354,20 EUR 
DPH 20%                                                               17 070,84 EUR 



Cena služieb celkom                                                      102 425,04 EUR 
pričom cena služieb je stanovená nasledovne 
 

Odborníci poskytovateľa 
Počet 

osobodní 
Cena v € bez 

DPH / osobodeň 
Cena celkom  
v € bez DPH 

Cena celkom  
v € s DPH 

Hlavný inžinier stavby 270 167,92 45 338,40 54 406,08 
Lehota výstavby 267 167,92 44 834,64 53 801,57 

Záverečná správa 3 167,92 503,76 604,51 

Stavebný dozor  235 170,28 40 015,80 48 018,96 
Lehota výstavby 235 170,28 40 015,80 48 018,96 

Záverečná správa 0 170,28 0,00 0,00 

Celkom : 85 354,20 102 425,00 

 
V prípade poskytnutia služieb v rozsahu menšom ako jeden odpracovaný osobodeň jedným 
človekom, prináleží poskytovateľovi pomerná časť odmeny podľa tohto bodu. 

4.2 K zmene ceny môže dôjsť: 
a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa  
b) pri zmene zákonnej sadzby  DPH. 
Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

4.3. V cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku zmluvy, sú už zahrnuté všetky náklady 
poskytovateľa, ktoré v súvislosti s poskytnutím služieb podľa tejto zmluvy vynaloží. 

 
Článok 5 

Platobné podmienky 
5.1 Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za služby sa 

bude vykonávať mesačnými faktúrami formou zisťovacích protokolov so  splatnosťou 
faktúry 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 71 
ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Okrem toho musí byť ku každej 
faktúre priložený podrobný prehľad poskytovaných služieb s uvedením osôb, ktoré služby 
poskytovali a uvedením počtu osobodní a osobohodín poskytovania služieb, za ktoré si 
poskytovateľ účtuje cenu, schválený oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

5.1. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená 
obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi v lehote splatnosti 
s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty 
splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi.  

5.2. Faktúra poskytovateľa musí obsahovať nasledovné údaje:  
- označenie „faktúra“ a jej číslo,  
- obchodné meno a sídlo objednávateľa, 
- obchodné meno a sídlo poskytovateľa, 
- názov Projektu: Protipovodňová ochrana ZB Solisko - stavebný dozor 
- ITMS kód projektu: 24120110096 
- číslo a názov Zmluvy, 
- názov a adresa banky poskytovateľa, 
- číslo účtu poskytovateľa, 
- výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena v EUR 

bez DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH 
- náležitosti pre účely DPH, 
- podpis zodpovednej osoby. 

 



 
 

Článok 6 
Plnomocenstvo 

6.1 Objednávateľ, ktorý je investorom (stavebníkom), resp. objednávateľom vo vzťahu k tretej 
osobe, udeľuje týmto poskytovateľovi písomnú plnú moc, aby podľa § 13 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov konal pri zabezpečovaní 
činností v rozsahu článku 1 a 2 tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval pri 
realizácii stavby a v konaniach s inými orgánmi, fyzickými alebo právnickými osobami. 

6.2 Poskytovateľ nie je splnomocnený uzavierať a meniť ako zástupca objednávateľa v jeho 
mene a na jeho účet zmluvy alebo objednávky na hmotné dodávky a práce, služby, prípadne 
zmluvy na iné plnenia a výkony potrebné pre realizáciu stavby. 

6.3 Poskytovateľ bude voči tretím osobám vystupovať ako splnomocnený zástupca 
objednávateľa, t. j. investora (stavebníka), resp. objednávateľa a konať bude v mene a na 
účet objednávateľa. 

6.4 Úkony takto uskutočňované zaväzujú objednávateľa v plnom rozsahu. 

6.5 Toto plnomocenstvo končí uplynutím času plnenia podľa článku 3 tejto zmluvy. 
 

Článok 7 
Osobitné ustanovenia 

7.1 Objednávateľ bude informovať poskytovateľa o stave realizácie stavby a ním 
zabezpečovaných činností formou správ tak, ako je to špecifikované v prílohe číslo 1 tejto 
zmluvy, ku ktorým priloží kópie dôležitej obchodnej a inej korešpondencie (zápisy 
z rokovaní, reklamácie a podobne). 

7.2 Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené druhým zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného 
súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto 
zmluvy. 

7.3 Poskytovateľ bude pri zabezpečovaní činností podľa článku 1 a 2 tejto zmluvy postupovať 
s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude poskytovateľ uskutočňovať v súlade so 
záujmami objednávateľa a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov 
objednávateľa a podľa vyjadrení a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a 
samosprávy. 

7.4 Ak dohody uzavreté podľa bodu 7.3 tejto zmluvy majú vplyv na predmet alebo termín 
splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda 
je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

7.5 Poskytovateľ preukáže objednávateľovi, že má oprávnenia na vykonávanie činností 
v rozsahu článku 1 a 2 tejto zmluvy. 

7.6 Poskytovateľ je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu objednávateľovi úradné 
doklady, veci alebo iný prospech, ktoré získa v mene objednávateľa pri zabezpečovaní 
činností podľa článku 1 a 2 tejto zmluvy od tretej osoby (rozhodnutia úradov, súdov alebo 
iných orgánov, hmotné veci, zmluvné pokuty, úhrady škôd). Objednávateľ v tejto súvislosti 
uhradí poskytovateľovi náklady podľa bodu 4.4 tejto zmluvy. 

7.7 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom, na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zabezpečení podkladov, doplňujúcich 
údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 
zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne poskytovateľovi najneskoršie do 7 dní od jeho 
vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú zmluvné strany v prípade, ak sa bude jednať o 
spolupôsobenie, ktoré nemôže poskytovateľ zaobstarať vlastnými silami. 

7.8 Objednávateľ poskytne poskytovateľovi pre jeho potrebu jedno vyhotovenie realizačnej 



projektovej dokumentácie stavby a jednu kópiu stavebných povolení. 
7.9 Objednávateľ poskytne poskytovateľovi pre potrebu výkonu stavebného dozoru kanceláriu, 

ktorá bude vykurovaná, bude v nej zavedený vodovod, kanalizácia, elektrická energia, 
osvetlenie a telefónna prípojka. K dispozícii bude sociálne zariadenie so spotrebným 
materiálom ako napríklad mydlo, toaletný papier, detergenty, uteráky a podobne. Bude 
zabezpečené každodenné upratovanie všetkých uvedených priestorov. 

7.10 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s 
predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. 076/2.1MP/2013, ktorú má objednávateľ uzavretú 
s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, Ministerstvom životného prostredia 
Slovenskej republiky, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú:  
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,  
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 
Poskytovateľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v prípadných zmluvách so svojimi 
subdodávateľmi; pričom objednávateľ si vyhradzuje za týmto účelom právo vyžadovať od 
poskytovateľa predloženie týchto zmlúv v overenej fotokópii. 

 
Článok 8 

Kontaktné adresy 
V akejkoľvek písomnej korešpondencii, týkajúcej sa tejto zmluvy, medzi objednávateľom na jednej 
strane a poskytovateľom na strane druhej, sa musí uvádzať názov zmluvy a jej identifikačné číslo, 
presný názov stavby, kód projektu a veta „Projekt spolufinancuje Európska únia“, korešpondencia 
musí byť zaslaná poštou, faxom alebo doručená osobne na adresu objednávateľa. 
 
Za objednávateľa: 
 
Meno: Michal Didík 
Funkcia: starosta 
Adresa: Čirč 208, 065 42 Čirč 
Adresa na doručenie: Čirč 208, 065 42 Čirč 
Telefón: 
Mobil: 

n/a 
+421 905 575840 

Fax: n/a 
E-mail: mike.didik@gmail.com 
 
Za poskytovateľa: 
 
Meno: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš 
Funkcia: konateľ 
Adresa: Nábrežie 4. apríla 1833/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Adresa na doručenie: Nábrežie 4. apríla 1833/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Telefón: n/a 



Mobil: +421 948 537033 
Fax: n/a 
E-mail: radoslav.bohus@eureding.sk 
 

Článok 9 
Právne predpisy a jazyk zmluvy 

9.1 Vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa riadia touto zmluvou,  zmluvou 
o dielo a prílohami k tejto zmluve. Ak v nich nie sú upravené, riadia sa príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými príslušnými všeobecne záväznými predpismi 
a normami Slovenskej republiky. 

9.2 Zmluva a ustanovenia v nej obsiahnuté sa riadia a vykladajú podľa práva Slovenskej 
republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej 
republiky. 

9.3 Jazykom pre komunikáciu je jazyk slovenský. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a 
zmluvy. 

 
Článok 10 

Dane 
Táto zmluva sa riadi daňovými predpismi Slovenskej republiky, ako aj inými daňovými predpismi 
štátov, ktorými je predmet plnenia tejto zmluvy dotknutý. 
 

Článok 11 
Odstúpenie od zmluvy 

11.1 Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených Obchodným 
zákonníkom a dohodnutých v tejto zmluve. 

11.2 Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej 
strany obsahujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený druhej zmluvnej strane. 

11.3 Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že 
písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručená dňom, kedy bola uložená na 
pošte a adresát bol vyzvaný, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si ju adresát nevyzdvihol do 
troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj 
keď sa adresát o uložení nedozvedel. 

11.4 Vzájomne poskytnuté plnenia sa nevracajú (nevydávajú) len sa vysporiadajú. 
Poskytovateľovi prináleží úhrada nákladov, ktoré nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri 
plnení svojho záväzku, ak z ich povahy nevyplýva, že sú už zahrnuté v zmluvnej cene. 

11.5 V prípade pôsobenia neodvrátiteľnej udalosti – vyššia moc, viac ako 1 mesiac a v prípade, 
že budú vyčerpané všetky možnosti dohody o ďalšom postupe, vzniká ktorejkoľvek 
zmluvnej strane právo na odstúpenie od tej časti plnenia, ktorá v dôsledku ďalej trvajúceho 
pôsobenia neodvrátiteľnej udalosti nebola zrealizovaná. 

11.6 Za podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje: 
− omeškanie poskytovateľa s dohodnutými termínmi plnenia činností pre stavbu alebo 

jej časť dlhšie ako 14 dní 
− ak poskytovateľ nekvalitne vykonáva dohodnuté činnosti 
− ak poskytovateľ spôsobil objednávateľovi škodu  
− ak bude u poskytovateľa alebo jeho zamestnancov opakovane zistené požitie alkoholu, 

resp. iných omamných látok 
− ak poskytovateľ hrubým spôsobom alebo opakovane porušuje zmluvu 
− ak poskytovateľ zavinil vážne nedostatky na stavbe, ktoré boli zistené súdnym 

znalcom 
− ak poskytovateľ opustil stavenisko alebo inak prejavil úmysel nepokračovať 

v dohodnutých činnostiach 



− omeškanie objednávateľa s dohodnutou úhradou ceny po dobu dlhšiu ako 3 mesiace 
− ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím dohodnutej súčinnosti po dobu 30 dní od 

výzvy poskytovateľa. 
11.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ druhá strana je 

v úpadku, vstúpi do likvidácie alebo je na jej majetok vyhlásený konkurz, alebo je 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

11.8 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v priebehu realizácie stavby, ak nebude mať 
dostatok finančných prostriedkov na dokončenie stavby. V prípade takéhoto odstúpenia 
objednávateľa nie je poskytovateľ oprávnený uplatňovať voči objednávateľovi žiadne 
sankcie, škody ani iné nároky, s výnimkou plnení, na ktoré poskytovateľovi vznikol 
oprávnený nárok ešte pred odstúpením objednávateľa od zmluvy. 

11.9 Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
 

Článok 12 
Sankcie 

12.1 Poskytovateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo 
zmluvnej ceny za každý deň omeškania dohodnutých termínov, ktoré je zavinené neplnením 
si povinností poskytovateľa. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený jednostranne 
započítať so zmluvnou cenou. Uplatnenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť 
poskytovateľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu z viny 
poskytovateľa. 

12.2 Objednávateľ môže účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu za chybné plnenie 
poskytovateľa do výšky 0,5 % zo zmluvnej ceny, najviac do výšky preukázanej škody, ktorá 
vznikla neuplatnením oprávnenej reklamácie u zhotoviteľa, za každé nesplnenie povinnosti 
poskytovateľa v súvislosti s uplatnením oprávnenej reklamácie u zhotoviteľa. 

12.3 Objednávateľ môže účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu za nevypratanie a 
neuvoľnenie kancelárie v dohodnutom termíne vo výške 50 EUR za každý deň omeškania. 
Ak poskytovateľ nevyprace a neuvoľní kanceláriu ani po uplynutí 30 dní od uplynutia 
dohodnutého termínu, objednávateľ je oprávnený vypratať kanceláriu na náklady 
poskytovateľa, vrátane uskladnenia jeho vecí na náklady a riziko poskytovateľa. 

12.4 Ak objednávateľ mešká s platením vyfakturovanej ceny alebo jej časti v stanovenej lehote, 
môže si poskytovateľ uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania. 

 
Článok 13 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Poskytovateľ je povinný pri plnení dohodnutých činností dodržiavať všetky bezpečnostné, 
protipožiarne, hygienické, ekologické a iné predpisy jeho zamestnancami a tretími osobami, ktoré 
sú na stavenisku s jeho súhlasom a adekvátne zabezpečiť bezpečnosť na stavenisku a za ich 
nedodržanie je zodpovedný v plnom rozsahu. 

 
Článok 14 
Poistenie 

14.1 Poskytovateľ musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti 
s realizáciou stavby. 

14.2 Poskytovateľ zabezpečí poistenie podľa prílohy číslo 1 tejto zmluvy. 
  

Článok 15 
Záverečné ustanovenia 

15.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení. 



15.2 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 

15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú vyjadriť k návrhom dodatkov k tejto zmluve písomne v lehote 
do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k tejto zmluve, 
oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie. Pre platnosť 
dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. 

15.4 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami, ktoré budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

15.5 Zmluva vzniká prejavením súhlasu zmluvných strán s celým jej obsahom. Súhlas musí byť 
písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho 
prejavila. 

15.6 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, z ktorých štyri originály sú určené pre 
objednávateľa a dva pre poskytovateľa. 

 
 

V Čirči 
dňa 10.12.2014 

 V Liptovskom Mikuláši 
dňa 10.12.2014 

Za objednávateľa:  Za poskytovateľa: 
   

 
 
 
 

..................................................... 
Michal Didik, starosta 

Obec Čirč 

 ..................................................... 
Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, 

konateľ 
EUREDing s.r.o. 

 


