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Obsah a rozsah technického dozoru objednávateľa 
 
V rámci výkonu technického dozoru sú zahrnuté predovšetkým tieto činnosti: 
 
Pred zahájením stavebných prác dodávateľa 
- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, 

predovšetkým s projektovou dokumentáciou, s obsahom zmlúv a s obsahom jednotlivých 
stavebných povolení, 

- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného 
denníku, príp. podpis protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, 

- protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby 
zhotoviteľom, 

- účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začiatkom prác. 
 
Po zahájení stavebných prác dodávateľa 
- organizácia a vedenie kontrolných dní projektu každý týždeň, vrátane vyhotovenia zápisu 

z kontrolného dňa 
- dodržovanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu 

po  dobu realizácie stavby, 
- starostlivosť o systematické doplňovanie projektovej a technickej dokumentácie, podľa 

ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častí stavby, 
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného projektu 

alebo prevádzkových súborov, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre 
stavby, 

- bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, 
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu objednávateľovi, 
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníku,  
- odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so 

zmluvami (stavebná pripravenosť pre ďalšie dodávky), 
- spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade na dodržovanie 

priestorového umiestnenia objektov, 
- spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie (generálnym 

projektantom), vykonávajúcim odborný autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu 
realizovaných dodávok a prác s projektom, 

- spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie (generálnym 
projektantom) a so zhotoviteľmi pri realizácii alebo navrhovaní opatrení na odstránení 
prípadných chýb projektu, 

- sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, 
konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov, 

- vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavby, 
- sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, 
- hlásenie archeologických nálezov, 
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na 

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov 

na nedodržovanie termínov, vrátane prípravy podkladov pro uplatňovanie majetkových 
sankcií, 

- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, 
- v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, 
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo ich častí a účasť na riadení 

o odovzdaní a prevzatí, 
-  kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby, 
-  kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých   
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 termínoch, 
-  kontrola upratania staveniska zhotoviteľom, 
-  overovanie dodržovanie všetkých stupňov projektové dokumentácie, ako aj   

 dodávateľskej, dielenskej alebo montážnej dokumentácie jednotlivých dodávateľov    
 stavby, 

-  priebežná týždenná kontrola postupu stavebných prác porovnaním stavu má byť/je, 
-  odsúhlasovanie čiastkových faktúr projektanta, špecialistov a dodávateľov stavby  

 a priebežná evidencie platieb,  
-  priebežná kontrola projektových prací porovnaním stavu má byť/je, 
-  priebežná evidencia a kontrola všetkých uzavretých zmlúv objednávateľa v súvislosti s  
       projektom, 
-  priebežná evidencia, odsúhlasovanie a prerokovanie predložených naviacprác    

 projektanta a dodávateľov stavby s ohľadom na lehoty, kvalitu prác a cenu, 
-  navrhovanie alternatívnych stavebno-technologických postupov a opatrení v prípade   
       oneskorenia prác dodávateľov, 
-  odsúhlasenie zámen materiálov a konštrukčných riešení dodávok a predkladaných    
       vzoriek materiálov (štandardy objednávateľa), 
-  predkladanie požiadaviek na úpravu a doplnenie projektovej dokumentácie tak, aby  
       nedochádzalo k oneskoreniu stavebných prác, 
-  získanie všetkých nutných súhlasov a rozhodnutí objednávateľa v súvislosti s realizáciou   

 projektových a stavebných prác, 
-  vypracovanie súpisov nedorobkov a kontrola ich odstránenia, 
-  organizácia kolaudačného konania a kontrola podkladov dodávateľov a subdodávateľov     

 pre kolaudáciu, 
-  evidencia odsúhlasených faktúr projektantov a dodávateľov stavby s prihliadnutím na   
       celkový rozpočet projektu, 
-  odsúhlasenie zmien nebo zámen materiálov a alternatívnych stavebno-technologických   

 postupov,  
-  priebežná kontrola kvality realizovaných prác a dodržovanie stavebno-technologických   

 postupov dodávateľov, ako i dodržovanie BOZP a ďalších predpisov, nariadení a    
 technických noriem, 

-  informovanie objednávateľa o nedodržaní projektovej dokumentácie, technických noriem      
 a predpisov 

-  koordinácia prác a dodávok, zabezpečovaných objednávateľom - napr. zariadenie a 
vybavenie, s prácami generálneho dodávateľa stavby (koordinácia postupov, čiastočné 
preberanie atď.). 

 
Projektová dokumentácia stavby 
 
Link: https://www.dropbox.com/sh/kfzgsxblole1f46/AACvfzdOjZXRTT0FPRrN5rqBa?dl=0 
 

https://www.dropbox.com/sh/kfzgsxblole1f46/AACvfzdOjZXRTT0FPRrN5rqBa?dl=0

