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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) (spolu ďalej len „zmluva”) 

na predmet obstarávania 

činnosť Stavebného a technického dozoru pre projekt „Prestavba a nadstavba bloku G Základnej školy, 

Dunajská Lužná“ 
(ďalej tiež len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:            Obec Dunajská Lužná        
Sídlo:                           Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Zastúpený:                   Štefan J u r č í k, starosta obce 
Bankové spojenie:       Štátna pokladnica 
IBAN:              SK21 0200 0000 0000 2552 2112                    
IČO:                             00400009                            
DIČ:                             2020663755 
Kontaktná osoba poverená 
objednávateľom v technických 
veciach:            Ing. Norbert Hudák, Ing. Vladimír Píš 
  
(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a 

 

Dodávateľ: 
Obchodné   meno: [ • ] 
Sídlo: [ • ]  
Právna forma: [ • ]  
Štatutárny orgán: [ • ] 
Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných: [ • ] 
- vo  veciach  technických: [ • ] 

Zapísaný v Obchodnom registri: [ • ] 
Bankové   spojenie: [ • ] 
Číslo   účtu: [ • ] 
IČO: [ • ] 
IBAN: [ • ] 
SWIFT/BIC: [ • 

 
(ďalej len „Dodávateľ“ alebo „Technický dozor alebo len  
„TD“) na strane druhej. 
 
 

Úvodné ustanovenia 
1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 ods. 3 ZVO. 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - 
podlimitná zákazka. 

2.   Dodávateľ vyhlasuje a v procese verejného obstarávania preukázal, že spĺňa legislatívne predpoklady 
na výkon činnosti stavebného dozoru, v zmysle zákona č. 182/1992 Zb o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. 
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Článok 1  
Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s 
povinnosťami a právomocami uvedenými v jednotlivých článkoch zmluvy na uskutočnenie 
stavebných prác stavby „Prestavba a nadstavba bloku G Základnej školy, Dunajská Lužná“ (ďalej len 
„zmluva o dielo“) poskytovať služby stavebného dozoru podľa ustanovenia § 46b Zákona č. 50/1976 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ako aj poskytovať služby technického dozoru (ďalej len 
„poskytnutie služby“) na predmetnom diele a riadenia projektu v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy. 
Dodávateľ je povinný poskytovať služby v rámci zmluvnej ceny podľa článku 3. tejto zmluvy (ďalej len 
„zmluvná cena“) aj v prípade, ak počas trvania lehoty realizácie diela uvedenej v článku 4., bod 4 tejto 
zmluvy dôjde ku zmenám v súlade článkom X. zmluvy o dielo a k uplatneniu naviacprác zhotoviteľa v 
súlade s týmto článkom. 

 
2. Zmluva na poskytovanie služieb, uvedená v bode 1 tohto článku, sa riadi podmienkami Obchodného 

zákonníku. Kdekoľvek sa v tejto zmluve nachádza odkaz na článok zmluvných podmienok zmluvy 
o poskytovaní služieb, myslí sa tým ich znenie podľa týchto zmluvných podmienok. 

 
3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa ustanovení tejto zmluvy v plnom rozsahu práv a 

povinností, ktoré mu ako stavebnému dozoru vyplývajú z právnych predpisov, jednotlivých 
ustanovení tejto zmluvy a zmluvy o dielo. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že 
zmluva o dielo s dodávateľom stavby (resp. návrh zmluvy o dielo v prípade, ak ku dňu podpisu tejto 
zmluvy nebola zmluva o dielo uzavretá) mu bola predložená objednávateľom pred podpisom tejto 
zmluvy a že sa so znením zmluvy o dielo oboznámil v plnom rozsahu. Ak sa v zmluve o dielo uvádza 
„technický dozor stavby“ alebo len „TDS“, myslí sa tým stavebný a technický dozor, vykonávaný 
podľa tejto zmluvy na poskytovanie služieb. 

 
4. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi za poskytnutie služieb zaplatiť zmluvnú cenu v súlade s 

podmienkami tejto zmluvy. 

 

 

Článok 2 

Obsah, rozsah a podmienky poskytnutia služieb 
1. Podmienky poskytnutia služieb, obsah a rozsah povinností, ktoré je technický dozor povinný 

vykonávať v rámci tejto zmluvy, vyplývajú z jednotlivých ustanovení zmluvy, ako aj z nasledovných 
príloh v tomto rozsahu: 
Príloha č. 1       Opis predmetu zákazky, vrátane všetkých príloh (Zväzok 1 súťažných podkladov) 
Príloha č. 2       Cenová časť (Zväzok xxxx súťažných podkladov)  
Príloha č. 3       Obsah a rozsah technického dozoru objednávateľa 
Príloha č. 4       Činnosti riadenia projektu 
Príloha č. 5       Popis činnosti koordinátora BOZP 
Príloha č. 6       Vysvetlenie súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutie služieb  
                         „Činnosť technického dozoru pre projekt „Prestavba a nadstavba bloku G Základnej  
                         školy, Dunajská Lužná“ 
Príloha č. 7    Referenčný list odborníka č.1 - č.3 (dokumenty, prostredníctvom ktorých dodávateľ 
podľa ZVO preukazoval splnenie podmienok účasti v užšej súťaži na predmet zákazky Činnosť 
technického dozoru pre projekt „Prestavba a nadstavba bloku G Základnej školy, Dunajská Lužná“ 
Príloha č. 8       Ponuka dodávateľa, vrátane jej prípadných vysvetlení 
Príloha č. 9   Overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na  
strane dodávateľa (pokiaľ bude vytvorené)        
Príloha č. 10      Zariadenie staveniska poskytnuté zhotoviteľom 
Príloha č. 11     Formulár mesačnej správy technického dozoru. 

 
V prípade vzniku akéhokoľvek rozporu pri slovnom alebo logickom výklade a aplikácií tejto zmluvy sa 
použije nasledovné zostupné poradie nadradenosti týchto písomností alebo právnych úkonov:   

        Zmluva o poskytnutí služieb  
        Prílohy č. 1 - č. 11 podľa vyššie uvedeného odstavca. 

 

3. V prípade zmeny uvedených dokumentov formou dodatku k zmluve sa poradie dôležitosti písomnosti 
alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode nemení. Toto platí aj v prípade, ak 
dodatok k zmluve mení alebo dopĺňa súčasne viac písomností alebo právnych úkonov uvedených v 
predchádzajúcom bode. 
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Článok 3 

Zmluvná cena 

1. Zmluvná cena je určená v EUR na základe navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy 
a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony 
alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania zmluvy nasledovne: 

         

       Zmluvná cena bez DPH: ........................... ...EUR 
       Sadzba DPH 20 %: ...................................... EUR 
       Zmluvná cena vrátane DPH celkom: ............EUR 
       (slovom: ...  EUR) 

 

2. Dodávateľovi bude zmluvná cena uvedená v bode 1 tohto článku uhradená za podmienok, v čase a 
spôsobom uvedeným v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy. 

 
3. V dohodnutej zmluvnej cene sú obsiahnuté všetky hlavné a vedľajšie náklady, ktoré sú nutné pre 

výkony dodávateľa a všetko, čo je nutné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané 
plnenie dodávateľa v častiach, ako aj v celku, predovšetkým ale: 

- dopravné a prepravné náklady dodávateľa v rámci sídla dodávateľa, aj mimo neho 
- časové príplatky, odlučné, príplatky za sťažené prostredie, mzdové a vedľajšie mzdové náklady 
- náklady na vyhotovenie dokumentácie v požadovanom rozsahu  
- analýzy, posudky a výpočty bežné pre rozsah dokumentácie 
- náklady na rozmnoženie podkladov, výkresov, projektovej a technickej dokumentácie, fotografie 
- poštové poplatky, telefón, faxové poplatky 
- všetky vedľajšie a režijné náklady, ktoré sú potrebné pre dokonalú a kompletnú realizáciu 

všetkých služieb v jednotlivosti, ako aj v celku. 

 

Článok 4 

Čas plnenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať služby odo dňa uvedeného v písomnej výzve objednávateľa 
na začatie poskytovania služieb (ďalej len „písomná výzva“). 

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť dodávateľovi  písomnú výzvu najmenej 5 (päť) dní pred dňom, od 

ktorého má podľa bodu 1 tohto článku technický dozor začať s poskytovaním služieb. 

 
3. Dodávateľ je povinný poskytovať služby v zmysle tejto zmluvy až do splnenia všetkých podmienok v 

rozsahu: 
a) spolupodpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí diela v súlade s čl. XII., bod 3. zmluvy o dielo 

technickým dozorom,  týkajúceho sa vyhotovenia diela, a odstránením všetkých vád zhotoviteľa 
diela v súlade s protokolom o prevzatí diela,  

b) splnenie si všetkých povinností stavebného a technického dozoru podľa tejto zmluvy, súvisiacich 
s výkonom činnosti stavebného a technického dozoru,   

c) schválenie Záverečnej správy, vypracovanej technickým dozorom, zo strany objednávateľa. 

 

4. Predpokladaná doba výstavby podľa Zmluvy o dielo je 15 mesiacov. 
Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy technického dozoru  a doba odo 
dňa spolupodpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela technickým dozorom v súlade s vyššie 
uvedeným článkom do dňa odsúhlasenia Záverečnej správy technického dozoru objednávateľom je 
už súčasťou celkovej doby plnenia dodávateľa. 

 

Článok 5 

Fakturačné a platobné podmienky 
1. Dodávateľ sa zaväzuje v lehote 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy doporučene doručiť objednávateľovi príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo 
zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať 
údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, 
krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa dodávateľ rozhodne zmeniť tento účet, 
identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ 
podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť dodávateľovi, je povinný oznámiť 
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objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto 
bodu. 

 

2. Všetky platby medzi objednávateľom a dodávateľom sa budú uskutočňovať v EUR. 

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje zmluvnú cenu uhrádzať na základe faktúr, vyhotovených dodávateľom a 

doporučene doručených do sídla objednávateľa. 

 

4. Dodávateľ je povinný vyhotoviť každú faktúru v písomnej forme v 2 (dvoch) rovnopisoch a taktiež v 
elektronickej forme ju vrátane príloh zaslať na mail kontakt: norbert.hudak@dunajskaluzna.sk 
a vladimir.pis@dunajskaluzna.sk.  

 

5.   Dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru do 10 (desať) kalendárnych dní po uplynutí každého mesiaca     
  poskytovania služieb podľa tejto zmluvy.  
 

6. Za deň začatia poskytovania  služieb dodávateľa sa pre účely fakturácie považuje dátum začatia prác    
     zhotoviteľa diela na základe protokolu o prevzatí staveniska. Za deň ukončenia poskytovania        
     služieb dodávateľa sa pre účely fakturácie považuje dátum písomného súhlasu objednávateľa so      
     záverečnou správou technického dozoru. 
 

7. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z pridanej hodnoty“) a prílohy uvedené v bode 8 
tohto článku. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, dodatku, 
referenčné číslo u objednávateľa, špecifikáciu verejnej práce, identifikáciu priebežnej faktúry a 
záverečnej faktúry, bankové spojenie v zmysle zmluvy.  
Ak faktúra dodávateľa nebude obsahovať vyššie uvedené údaje, nie je správna po vecnej alebo 
formálnej stránke alebo obsahuje akékoľvek nezrovnalosti alebo k nej nebudú priložené požadované 
prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť dodávateľovi spolu s označením nedostatkov, 
pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo 
doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný 
výhradne dodávateľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa nepovažuje za potvrdenie 
správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, ak správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek 
sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH, je 
objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od dodávateľa v plnom rozsahu. 

 

     V prípade, ak má dodávateľ účet vedený pre účely zmluvy v inej mene ako v EUR alebo v zahraničnej 
banke, všetky náklady dodávateľa  aj  objednávateľa  (bankové  poplatky), spojené  s úhradou platby, 
znáša dodávateľ. 

 

8. Prílohou každej mesačnej faktúry dodávateľa bude objednávateľom odsúhlasená posledná mesačná 
správa technického dozoru, predchádzajúca dátumu vystavenia príslušnej faktúry, ktorá bude 
spracovaná v štruktúre, rozsahu a miere podrobnosti uvedenej v prílohe č.11 tejto zmluvy.  

 

9. Prílohou konečnej faktúry bude objednávateľom odsúhlasená Záverečná správa technického dozoru a 
písomné potvrdenie o prevzatí originálov dokumentácie, všetkých dokumentov a ostatných písomností 
objednávateľom, odovzdanie ktorých je podmienkou schválenia záverečnej faktúry dodávateľa v 
súlade s článkom 12 tejto zmluvy. Konečnou faktúrou bude fakturovaná minimálne 20% -ná časť zo 
zmluvnej ceny diela, uvedenej v čl. 3 bode 1 tejto zmluvy. 

 
10. Peňažný záväzok sa pre účely tejto zmluvy považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma 

odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany. 

 
11. Lehota splatnosti faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doporučeného doručenia objednávateľovi. 
 
 

Článok 6 

Vlastnícke právo, práva duševného a priemyselného vlastníctva 

1. Ku všetkým predmetom práv duševného vlastníctva nadobudnutým pri plnení zmluvy má príslušné 
práva duševného vlastníctva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a 
účinnými v Slovenskej republike objednávateľ. 

mailto:norbert.hudak@dunajskaluzna.sk
mailto:vladimir.pis@dunajskaluzna.sk
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2. Dodávateľ nakladá so všetkými dokumentmi a informáciami, ktoré nadobudne v súvislosti s plnením 

zmluvy ako s dokumentmi a informáciami osobnými a dôvernými a bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa nesmie nič zverejňovať, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre účely 
plnenia tejto zmluvy (alebo podrobností jej plnenia).  

 
3. Všetky grafické, písomné, výpočty a iné dokumenty, výstupy a výsledky v častiach alebo v celku 

plnenia predmetu tejto zmluvy sa stávajú majetkom objednávateľa, pričom ich dodávateľ nesmie 
použiť pre iného zákazníka a bez súhlasu objednávateľa zverejňovať údaje o objednávateľovi a o 
nákladoch stavby. Fotografickú dokumentáciu, okrem dokumentácie priebehu výstavby, môže 
dodávateľ pre svoje reklamné účely použiť iba so súhlasom objednávateľa. Dodávateľ smie podklady 
pre realizáciu prác použiť iba pre plnenie podľa tejto zmluvy. 

 
Článok 7 

Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy poskytne dodávateľovi všetky informácie a 
dokumenty, ktoré sú potrebné pre plnenie zmluvy a ktoré má objednávateľ k dispozícii. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne dodávateľovi v nevyhnutne 
potrebnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní informácií o diele, vyjadrení a 
stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

 

3. V prípade, že niektorý z postupov, navrhnutých objednávateľom, bude v rozpore s technickými, či 
inými normami a predpismi, je dodávateľ povinný na takýto rozpor objednávateľa upozorniť a 
predložiť objednávateľovi alternatívne riešenie, ktoré je s technickými, či inými normami a predpismi 
v súlade a maximálne reflektuje požiadavky objednávateľa. 

 

4. Ak bude objednávateľ trvať na riešeniach a postupoch, ktoré bude dodávateľ považovať za chybné 
alebo neprimerané alebo tieto budú v rozpore so všeobecne záväznými predpismi či platnými 
technickými normami, zbavuje sa dodávateľ  zodpovednosti iba v prípade, ak bolo také rozhodnutie 
potvrdené písomne objednávateľom a to s výslovným zamietnutím stanoviska dodávateľa. 
 

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať čiastkové výstupy alebo podklady od dodávateľa v prípade, že 
na nich budú pri prevzatí zistené vady spočívajúce v nekompletnosti podkladov, technickej alebo inej 
dokumentácie. Ostatné prípadné vady budú uvedené v odovzdávacom protokole s dohodnutými 
termínmi ich odstránenia. 

 

Článok 8 

Povinnosti dodávateľa 

1. Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v 
Slovenskej republike, vzťahujúce sa na činnosť dodávateľa. Dodávateľ je zodpovedný za všetky 
škody, nároky na odškodnenie vyplývajúce z porušenia takýchto predpisov zo strany dodávateľa. 

 
2. Dodávateľ sa pri poskytovaní služieb zaväzuje postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou, 

čestne a nestranne, zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení 
týkajúcich sa poskytovania služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, 
nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu priamu alebo nepriamu alebo inú formu 
zainteresovanosti, okrem záväzkov vyplývajúcich pre neho z tejto zmluvy a platných právnych 
noriem. 

       Dodávateľ je povinný poskytovať služby podľa zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou a 
efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami pri rešpektovaní záujmov 
objednávateľa. Podrobnejší rozsah služieb, poskytovaných dodávateľom a povinnosti dodávateľa, sú 
uvedené v Zväzku 1 - Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 3 a č. 4.  

 
3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa zmluvy prostredníctvom odborníka č.1, č.2 a č.3, 

prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ZVO, ktorého výsledkom je 
uzatvorenie tejto zmluvy. Náhrada jednotlivých odborníkov je možná len spôsobom podľa článku 15. 
zmluvy.  
 
Dodávateľ je súčasne povinný predložiť aj plán nasadenia jednotlivých odborníkov na jednotlivé 
stavebné objekty alebo časti stavby s definovaním ich právomocí v rozsahu práv a povinností podľa 



 

 

6 

 

ich funkčného zaradenia v tíme technického dozoru. Dodávateľ sa zaväzuje do 3 (troch) dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy objednávateľa doručiť objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah 
odsúhlaseného odborníka (pracovnoprávny vzťah, resp. obchodnoprávny vzťah) s dodávateľom (v 
prípade združenia, s niektorým členom združenia).  
 
Akékoľvek schválenie odborníka objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia všetkých 
požadovaných dokladov objednávateľovi podľa tohto bodu zmluvy, t.j. predpokladaného plánu 
nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé stavebné objekty alebo časti stavby a 
taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka s dodávateľom.  
 

4.   Za porušenie povinnosti dodávateľa predložiť objednávateľovi všetky požadované doklady, týkajúce 
sa odborníka podľa tohto bodu zmluvy t. j. predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho 
pridelenia na jednotlivé stavebné objekty alebo časti stavby a taktiež dokladu preukazujúceho 
zmluvný vzťah odborníka s dodávateľom, zaväzuje sa dodávateľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške: 100,- EUR (slovom: sto EUR); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k 
porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému odborníkovi. 

 
5. Zmluvné strany sa v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dohodli, že 

akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje dodávateľ voči objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.  

6.   V prípade, ak dodávateľ postúpi pohľadávky na tretiu osobu v rozpore s týmto ustanovením zmluvy, 
je takéto postúpenie podľa ustanovenia § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
neplatné.

7.   Pokiaľ je konanie dodávateľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy viazané pokynom, rozhodnutím alebo 
súhlasom objednávateľa, dodávateľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na 
jeho povinnosť toto rozhodnutie, pokyn alebo súhlas udeliť. Dodávateľ, v prípade neobdržania 
požadovaného pokynu, rozhodnutia alebo súhlasu objednávateľa ani po uplynutí 30 (tridsať) dní od 
zaslania žiadosti objednávateľovi, je povinný na túto povinnosť objednávateľa opätovne písomne 
upozorniť. 

Dodávateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o nevhodných pokynoch alebo o rozporoch pri 
poskytovaní služieb a to ihneď po zistení takých vád, inak je v plnom rozsahu za škody týmto 
spôsobené alebo za týmto vyvolané prerušenie prác zodpovedný. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať 
pripomienky a pokyny objednávateľa k poskytovaným službám. Ak bude dodávateľ názoru, že pokyny 
objednávateľa sú nesprávne, či z hľadiska realizácie diela neúplné alebo nevhodné, je povinný o tejto 
skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa a vyžiadať si doplnenie, či špecifikovanie 
pokynov. 

 
8.  Na požiadanie objednávateľa je dodávateľ povinný poskytnúť k nahliadnutiu/kontrole akékoľvek 

doklady, dokumentáciu, korešpondenciu týkajúcu sa plnenia zmluvy o dielo a podmienok tejto 
zmluvy. 

 
9. Ak sa na dodávateľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, dodávateľ je povinný dodržať túto povinnosť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy. 
 

10. Dodávateľ je povinný priebežne písomne informovať zhotoviteľa diela o personálnom zložení časti 
tímu technického dozoru - nasadených odborníkov, prostredníctvom ktorých dodávateľ poskytuje 
služby podľa zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení každého jednotlivého 
odborníka objednávateľom podľa tohto článku zmluvy. 

 
11.  Dodávateľ je povinný do 5 (päť) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy písomne predložiť 

objednávateľovi nasledovné doklady týkajúce sa odborníkov: 

        Odborník č. 1 

        Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len „ 
Osvedčenie SKSI“) - Technický dozor pre konštrukcie pozemných stavieb alebo Osvedčenie SKSI - 
Technický dozor pre pozemné stavby. 

 
        Odborník č. 2 
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        Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len „ 
Osvedčenie SKSI“) - Technický dozor pre Technické zariadenie budov alebo Osvedčenie SKSI - 
Technický dozor pre TZB. 

 
        Odborník č. 3 

        Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len „ 
Osvedčenie SKSI“) - Technický dozor silnoprúdové zariadenia alebo Osvedčenie SKSI - Technický 
dozor pre elektro-silnoprúd. 

 

12.  Za porušenie povinnosti dodávateľa predložiť objednávateľovi doklady podľa tohto bodu zmluvy, 
zaväzuje sa dodávateľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1.000,- EUR (slovom: tisíc 
EUR); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu zmluvy 
vo vzťahu ku odborníkovi. 

 
Článok 9 

Písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami 
1. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a dodávateľom sa bude uskutočňovať v 

slovenskom jazyku. 

 
2. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a dodávateľom týkajúca sa tejto zmluvy 

alebo uskutočňovaná na jej základe musí obsahovať označenie „Činnosť technického dozoru pre 
projekt „Prestavba a nadstavba bloku G Základnej školy, Dunajská Lužná“ a musí sa uskutočňovať 
prostredníctvom e-mailu alebo pošty alebo kuriéra. Prostredníctvom pošty alebo kuriéra sa musia 
doručovať faktúry dodávateľa vrátane ich príloh, tam kde to táto zmluvy výslovne uvádza a písomné 
právne úkony podľa bodu 4 tohto článku. Prostredníctvom e-mailu možno doručovať písomnosti 
podľa bodu 5 tohto článku. 

 
3. Zároveň je dodávateľ povinný každú poštou alebo kuriérom odoslanú písomnosť (vrátane príloh), 

týkajúcu sa projektu „Prestavba a nadstavba bloku G Základnej školy, Dunajská Lužná“ naskenovať a 
bez zbytočného odkladu zaslať objednávateľovi aj elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu: 
norbert.hudak@dunajskaluzna.sk a súčasne vladimir.pis@dunajskaluzna.sk. 

 
4. Pre účely tejto zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať 

doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon 
za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej 
strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu 
začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako 
nedoručiteľná. Pre účely tejto zmluvy platí, že písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa 
považujú za doručené nasledujúci pracovný deň od ich odoslania. 

 

5. Každá správa, súhlas, schválenie, odmietnutie, vyjadrenie, návrh alebo rozhodnutie akejkoľvek 
osoby, požadované na základe tejto zmluvy, musia byť vyhotovené v písomnej forme. 

 
 

Článok 10  
Zmena zmluvy 

1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými 
stranami spôsobom uvedeným v článku 22, bode 4. zmluvy. 

 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok ku zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah 

poskytovaných služieb vyplývajúci z článku 1 a 2, ako aj z ostatných ustanovení tejto zmluvy, ak 
vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovaných služieb (ďalej len „naviac služby“). 

 
3. Za naviac služby sa nebudú považovať činnosti dodávateľa, vykonávané v súvislosti s výkonom 

stavebného a/alebo technického dozoru v rozsahu, ktorý bol predmetom verejnej súťaže medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom. Pod rozsahom činností stavebného a/alebo technického dozoru sa 
myslí výkon všetkých činností v zmysle článku 1 tejto zmluvy, súvisiacich s dielom v rozsahu 
definovanom v prílohe č. 3 - č. 5 tejto zmluvy, vrátane zmien v súlade s článkom 13 a nárokov 
zhotoviteľa diela v súlade s čl. X. zmluvy o dielo, ku ktorým dôjde počas trvania predpokladanej 
lehoty výstavby diela, uvedenej v článku 4., bod 4 tejto zmluvy, a to aj v prípade úpravy (zníženia 
alebo zvýšenia) zmluvnej hodnoty diela. 

mailto:norbert.hudak@dunajskaluzna.sk
mailto:vladimir.pis@dunajskaluzna.sk
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4.  V prípade predĺženia lehoty výstavby diela, ktoré bude mať vplyv na dobu trvania tejto zmluvy, 
zaväzuje sa dodávateľ na základe písomného pokynu objednávateľa poskytovať služby aj počas 
predĺženia lehoty výstavby. Dodávateľ je povinný do 10 (desať) pracovných dní po obdržaní tohto 
pokynu predložiť objednávateľovi návrh dodatku ku zmluve, ktorý bude obsahovať maximálny 
navrhovaný počet dní nasadenia odborníkov v jednotlivých kategóriách, vrátane predpokladaného 
návrhu celkovej ceny za služby, poskytované počas predĺženia lehoty výstavby. Doba poskytovania 
služieb sa týmto dodatkom predlžuje o dobu predĺženia lehoty výstavby.  

 

5. Naviac služby a služby v prípade predĺženia lehoty výstavby budú ocenené na základe mesačných 
alebo denných sadzieb uvedených v prílohe č. 2 zmluvy tejto zmluvy bez nároku na akúkoľvek 
valorizáciu (zvýšenie) denných sadzieb z akýchkoľvek dôvodov. Dodávateľ je oprávnený v prípade 
naviac služby a služby v prípade predĺženia lehoty výstavby fakturovať objednávateľovi maximálne 
sumu, zodpovedajúcu príslušnej dennej alebo mesačnej sadzbe. 

 
6. Dodávateľ je oprávnený fakturovať naviac služby a služby v prípade predĺženia lehoty výstavby 

mesačne po nadobudnutí účinnosti dodatku ku zmluve v zmysle tohto článku.    
    Lehota splatnosti faktúry za naviac služby je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného    
    doručenia do sídla objednávateľa. 

 
7. Na účely tejto zmluvy sa za deň dodania naviac služieb a služieb v prípade predĺženia lehoty výstavby 

považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa služby vzťahujú. 
 

 

Článok 11 

Nasadenie a pracovná doba odborníkov 

1. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že pracovná doba zhotoviteľa diela nie je 
obmedzená a práce na stavbe budú vykonávané aj počas víkendov a dní pracovného pokoja.  

 
      Dodávateľ, v súlade s uvedeným, je povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov s odbornosťou 

komplexne pokrývajúcou poskytovanie služieb podľa zmluvy na výkon všetkých potrebných 
odborných činností počas celej doby trvania tejto zmluvy. Na stavenisku musí byť počas realizácie 
stavebných prác vždy prítomný osobne a priamo na stavenisku minimálne jeden odborník. 

      Jeden z odborníkov je povinný byť osobne prítomný na kontrolných dňoch, na rokovaniach 
vyžiadaných objednávateľom, zhotoviteľom alebo štátnymi orgánmi, pri riešení problematiky týkajúcej 
sa stavby a pri zabezpečovaní povinností technického dozoru. Dodávateľ nemá povinnosť zabezpečiť 
prítomnosť odborníkov na stavenisku počas dní plánovaného prerušenia činnosti zhotoviteľa na 
stavenisku na základe písomného oznámenia zhotoviteľa objednávateľovi o takomto prerušení. 

      Dočasná neprítomnosť odborníka na stavenisku v nevyhnutnom rozsahu a z výnimočných dôvodov 
pre chorobu, úraz, resp. z dôvodu iných dôležitých prekážok v práci na strane odborníka, ako aj z 
dôvodu čerpania dovolenky, nesmie nepriaznivo ovplyvniť služby, poskytnuté dodávateľom podľa 
ustanovení tejto zmluvy.  

 
V prípade dočasnej neprítomnosti odborníka sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie 
počas celej doby jeho neprítomnosti iným odborníkom tej istej kategórie (profesie). Dodávateľ sa 
zaväzuje zabezpečiť, aby ustanovený zástupca podľa tohto bodu zmluvy bol oprávnený konať v 
plnom rozsahu oprávnení zastupovaného odborníka. 

 

2.   Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby skutočné nasadenie odborníkov zodpovedalo požiadavkám    
 objednávateľa, definovaným v prílohách č.3 - č.5 tejto zmluvy. 

        Za porušenie tejto povinnosti sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške: 300,- EUR (slovom tristo EUR); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu 
povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému odborníkovi. 

 

Objednávateľ má právo kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy kontrolovať/skontrolovať dochádzku a 
výkon predmetu činností všetkých odborníkov dodávateľa v zmysle platnej legislatívy. 

 
3. Počas vykonávania naviac služieb a služieb v prípade predĺženia lehoty výstavby platia v plnom 

rozsahu ustanovenia vyššie uvedených bodov tohto článku zmluvy. 

 

4. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť nasadzovanie odborníkov podľa ustanovení zmluvy v súlade s 
pracovnoprávnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 311/2001 
Z.z. Zákonník práce v platnom znení. 
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Článok 12 

Záznamy, dokumentácia a dokumenty 

1. Dodávateľ je povinný viesť registratúrne záznamy v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný 
uchovávať jednu kópiu zo všetkých záznamov, odsúhlasenej projektovej dokumentácie a ostatných 
písomností, týkajúcich sa realizácie projektu počas celej doby trvania zmluvy na stavenisku. 
Dodávateľ je povinný pred predložením Záverečnej správy technického dozoru odovzdať originály 
dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností objednávateľovi, ktorý ich prevzatie písomne 
potvrdí. Odovzdanie originálov dokumentácie, všetkých dokumentov a ostatných písomností je 
podmienkou schválenia záverečnej faktúry dodávateľa. 

  

2. Dodávateľ poskytne neobmedzený prístup a bude spolupracovať so zástupcami Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky, Slovenskej stavebnej inšpekcie a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky a s ďalšími oprávnenými orgánmi aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného 
aspektu zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu v súvislosti s poskytovanými 
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov alebo 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávneným osobám (Útvar 
kontroly, NKÚ, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán), ako aj nimi povereným osobám 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.  

        Dodávateľ uvedie obdobné ustanovenie vo všetkých zmluvách s poddodávateľmi alebo 
poskytovateľmi služieb, uzatvorených na základe tejto zmluvy. 

 

Článok 13 

Správy technického dozoru 

1. Dodávateľ  je  povinný  počas  doby  poskytovania  služieb  vyhotovovať  mesačné  správy   
technického dozoru a Záverečnú správu technického dozoru. Formát a požadovaný obsah mesačnej 
správy je uvedený v prílohe č. 11 zmluvy, pričom objednávateľ je tento formát a požadovaný obsah 
oprávnený jednostranne zmeniť alebo doplniť. Prípadné zmeny formátu a požadovaného obsahu 
správ objednávateľ písomne oznámi dodávateľovi najmenej 10 (desať) pracovných dní pred lehotou 
doručenia príslušnej správy objednávateľovi. Povinnou súčasťou správy je podrobné vyhodnotenie 
postupu prác aj vo vecnom vyjadrení v aktuálnom porovnaní s HMG výstavby. 

 
2. Najneskôr 10 (desať) dní po uplynutí mesiaca, je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi 

mesačnú správu technického dozoru v 2 (dvoch) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, vrátane 
elektronickej formy na e-mail norbert.hudak@dunajskaluzna.sk a vladimir.pis@dunajskaluzna.sk. V 
prípade, že do 10 (desať) dní zašle objednávateľ dodávateľovi výhrady s predloženou mesačnou 
správou, je tento povinný túto správu doplniť resp. upraviť alebo predložiť písomné stanovisko k 
výhradám objednávateľa. 

 

3. Najneskôr 20 (dvadsať) pracovných dní pred dátumom ukončenia trvania zmluvy je dodávateľ povinný 
predložiť objednávateľovi na písomné schválenie Záverečnú správu technického dozoru. Dodávateľ je 
povinný vyhotoviť Záverečnú správu technického dozoru, ktorej obsah a formát a požadovaný obsah 
bude totožný s mesačnými správami technického dozoru, pričom bude obsahovať kumulatívne údaje 
za celú dobu poskytovania služieb dodávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť Záverečnú 
správu technického dozoru do 10 (desať) pracovných dní od dátumu doporučeného doručenia do 
sídla objednávateľa alebo ju v tejto lehote vrátiť dodávateľovi s požiadavkou na doplnenie. Dodávateľ 
doručí do sídla objednávateľa odsúhlasenú Záverečnú správu technického dozoru spolu so 
záverečnou faktúrou po predložení písomného potvrdenia objednávateľa o prevzatí originálov 
dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností podľa čl. 12 tejto zmluvy. 
 

Článok 14 

Technické vybavenie dodávateľa a zdravotná spôsobilosť odborníkov tímu technického dozoru 

1. Dodávateľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť odborníkov tímu technického dozoru 
vyplývajúcu z platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a 
ochrane pred požiarmi, vrátane ich riadneho preškolenia a preskúšania a za inú spôsobilosť potrebnú 
pre plnenie tejto zmluvy. 

 

2. Dodávateľ a jeho personál je povinný:  
a) dodržiavať všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, súvisiace s 

poskytnutím služby na stavenisku, dodržiavať určené technologické predpisy a pracovné postupy,  
b) poskytovať služby tak, aby neohrozoval sám seba a ostatných účastníkov stavby,  

mailto:norbert.hudak@dunajskaluzna.sk
mailto:vladimir.pis@dunajskaluzna.sk
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c) zabezpečiť zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných, resp. psychotropných látok 
na stavenisku /pracovisku a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k ich zamedzeniu,  

d) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku/pracovisku a v rámci možností 
udržiavať tam poriadok a čistotu,  

e) zabezpečiť viditeľné jednotné označenie tímu technického dozoru na vrchnej časti odevu. 

 
3. Dodávateľ je povinný do 10 (desať) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

poskytnúť svojmu personálu potrebné zariadenie a technické vybavenie, ktoré im umožní efektívne 
poskytovanie služieb počas doby poskytovania služieb nad rozsah zariadenia a vybavenia, ktoré 
zabezpečí objednávateľ v rozsahu podľa prílohy č. 10 tejto zmluvy prostredníctvom zhotoviteľa 
stavby. 

 
4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby bol počas celej doby poskytovania služieb jeho personál 

vybavený osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) a prostriedkami pre 
splnenie podmienok dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri práci (ďalej len „BOZP) a tento personál 
je povinný tieto OOPP a prostriedky pre splnenie podmienok dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri 
práci používať určeným spôsobom a na určené účely po celý čas trvania rizika a nebezpečenstva 
počas celej doby poskytovania služieb. 

 

5. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci odborníci tímu technického dozoru boli počas doby 
poskytovania služieb zdravotne spôsobilí na výkon činností podľa zmluvy. 

 
6. Objednávateľ má právo požadovať lekársku kontrolu zdravotného stavu odborníkov tímu technického 

dozoru, ktorej sa je v dohodnutej lehote príslušný odborník povinný podrobiť, resp. v prípade 
nepreukázania zdravotnej spôsobilosti príslušného odborníka je objednávateľ oprávnený vykázať 
príslušného odborníka zo staveniska. 

 

Článok 15  
Náhrada odborníkov 

1. Spôsob náhrady odborníka, uvedený v bodoch 2. až 6. tohto článku je možné použiť len v tom prípade, 
ak odborník je zamestnancom dodávateľa alebo zamestnancom/zmluvným partnerom poddodávateľa 
ak ide o poddodávateľa, ktorý je v zmysle ZVO inou osobou podľa § 34 ZVO, ktorou dodávateľ 
preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO. V prípade odborníka, ktorý vykonáva činnosť 
v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ňou preukazovaná technická a odborná 
spôsobilosť v zmysle § 34 ZVO, je dodávateľ oprávnený zmeniť tohto odborníka iba za dodržania 
podmienok uvedených v § 34 ZVO. 

 

2. Dodávateľ je oprávnený navrhnúť nahradenie odborníkov len v nasledovných prípadoch: 
a) v prípade smrti,  
b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby dodávateľ prostredníctvom tohto 

odborníka riadne poskytoval služby,  
c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré dodávateľ 

nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie odborníkom a pod.). 
 

3. Dodávateľ je oprávnený vymeniť z dôvodov uvedených v bode 2 tohto článku jednotlivých odborníkov 
až po nadobudnutí účinnosti dodatku ku zmluve, v ktorom je táto zmena uvedená. Porušenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 

 

4. Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 14 (štrnásť) dní odo dňa, keď nastane niektorý z dôvodov 
uvedených v bode 2 písm. a) alebo c) tohto článku zmluvy doporučene doručiť objednávateľovi návrh 
na výmenu odborníkov so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek na 
odborníka, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zmluvy (Zväzok 3 - Opis predmetu zákazky), vrátane 
dokladov podľa čl. 8, bod 12. zmluvy a návrh dodatku k tejto zmluve.  
Rovnako v prípade, ak dočasná neprítomnosť odborníka podľa čl. 11, bod 1. tejto zmluvy presahuje 
obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, zaväzuje sa dodávateľ najneskôr do 14 
(štrnásť) dní odo dňa uplynutia 20-tich dní dočasnej neprítomnosti, doporučene doručiť 
objednávateľovi návrh na výmenu odborníka so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi 
splnenie požiadaviek na odborníka, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 zmluvy (Zväzok 3 - Opis predmetu 
zákazky), vrátane dokladov podľa čl. 8, bod 12. zmluvy a návrh dodatku.  
Ak objednávateľ neschváli návrh na výmenu odborníka, oznámi písomne túto skutočnosť 
dodávateľovi s uvedením dôvodov. Následne je dodávateľ povinný najneskôr do 14 (štrnásť) dní 
doporučene doručiť objednávateľovi do jeho sídla nový návrh na výmenu odborníka so všetkými 
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podpornými dokumentmi, preukazujúcimi splnenie požiadaviek na odborníka, ktoré sú uvedené v 
prílohe č.1 zmluvy (Zväzok 3 - Opis predmetu zákazky), vrátane dokladov podľa čl. 8, bod 12. zmluvy 
a nový návrh dodatku k tejto zmluve.  
 
Za porušenie povinnosti dodávateľa predložiť objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety 
návrh na výmenu odborníka, spĺňajúceho požiadavky podľa prílohy č.1 zmluvy (Opis predmetu 
zákazky), vrátane dokladov podľa čl. 8, bod 12. zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR (slovom: tritisíc EUR) za každý aj začatý 
kalendárny mesiac s omeškaním splnenia uvedenej zmluvnej povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty 
podľa predchádzajúcej vety sa dodávateľ nezbavuje povinností podľa tohto článku zmluvy.  
Dovtedy, kým objednávateľ neschváli nového odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, 
ktorým sa zmení odborník, je dodávateľ povinný poveriť/splnomocniť na výkon činností 
nahradzovaného odborníka dočasného odborníka. V prípade dočasnej neprítomnosti odborníka podľa 
čl. 11, bod 1. tejto zmluve presahujúcej obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po 
dobu, kým objednávateľ neschváli nového odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, 
ktorým sa zmení odborník, vykonáva funkciu dočasného odborníka zástupca ustanovený v zmysle čl. 
11, bod 1. tejto zmluvy. 

 
5. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na nasadenie odborníka je povinný predložiť aj plán jeho 

nasadenia na jednotlivé stavebné objekty alebo časti stavby s definovaním jeho právomocí. Odborník 
môže svoju činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Dodávateľ sa 
zaväzuje do 3 (troch) dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia odborníka objednávateľom 
doručiť objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného odborníka 
(pracovnoprávny vzťah, resp. obchodnoprávny) s dodávateľom (v prípade združenia, s niektorým 
členom združenia). Akékoľvek schválenie odborníka objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom 
doručenia všetkých požadovaných dokladov objednávateľovi podľa tohto bodu zmluvy, t.j. 
predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti 
stavby a doklad preukazujúci zmluvný vzťah odborníka s dodávateľom. Dodávateľ je povinný požiadať 
o schválenie ďalšieho odborníka v tej istej kategórii v prípade, ak dočasná neprítomnosť odborníka 
podľa čl. 11, bod 1. tejto zmluvy presahuje obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.  
Dodávateľ je povinný taktiež písomne oznámiť ukončenie činnosti niektorého z odborníkov s tým, že v 
žiadosti o schválenie ďalšieho odborníka na túto pozíciu musí byť zreteľne uvedené, že sa jedná o 
výmenu pôvodného odborníka. Dodávateľ je povinný písomne upovedomiť zhotoviteľa o každej zmene 
v osobe akéhokoľvek odborníka uskutočnenej podľa tohto bodu zmluvy, ako aj podľa bodu 7 tohto 
článku zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení nového odborníka 
objednávateľom. 

 

6. V priebehu plnenia zmluvy na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti môže objednávateľ požiadať 
dodávateľa o nahradenie akéhokoľvek odborníka, pokiaľ si preukázateľne neplní svoje povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy alebo porušil akúkoľvek povinnosť ustanovenú v zmluve, novým odborníkom. 
Dodávateľ je tejto žiadosti povinný vyhovieť v lehote 30 (tridsať) dní od jej doručenia dodávateľovi. 
Dodávateľ je povinný nahradiť odborníka adekvátnou náhradou v zmysle bodu 8. tohto článku, ktorá 
musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom. Pokiaľ dodávateľ žiadosti objednávateľa nevyhovie 
riadne a včas, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR (slovom tritisíc EUR), 
zamietnuť ďalšiu faktúru dodávateľa, ktorú predkladá za obdobie, v ktorom bol požiadaný o výmenu 
odborníka. 

 
7. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením odborníka, znáša výlučne dodávateľ. Ak odborník nie 

je nahradený do 30 (tridsať) dní od obdržania žiadosti objednávateľa dodávateľom, môže objednávateľ 
požadovať, aby dodávateľ do príchodu nového odborníka určil na poskytovanie služieb dočasného 
odborníka, ktorý musí spĺňať rovnaké kvalifikačné predpoklady, ako odborník ktorého nahrádza a svoju 
činnosť môže začať vykonávať až po odsúhlasení objednávateľom alebo aby prijal iné opatrenia na 
kompenzáciu dočasnej neprítomnosti chýbajúceho odborníka. 

 

 
 
 

Článok 16 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, nie sú dotknuté jej iné práva vyplývajúce z 
tejto zmluvy. 
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2. Odstúpenie nadobudne účinnosť  doručením druhej zmluvnej strane. 

 
3. Odstúpenie od zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a násl. Obchodného zákonníka, ak nie je 

v zmluve uvedené inak. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila). 

 
4. Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nezaplatí dodávateľovi splatnú čiastku ani v 

lehote 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty jej splatnosti, a to po 
predchádzajúcom písomnom upozornení. 

 
5. Odstúpenie od zmluvy je platné a účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

dodávateľovi objednávateľom v prípadoch podstatného porušenia zmluvy, a to najmä ak: 
a) dodávateľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných povinností definovaných alebo 

vyplývajúcich z článku 1 tejto zmluvy;  
b) dodávateľ nezabezpečí počas platnosti tejto zmluvy na stavenisku taký počet členov tímu 

technického dozoru, aký sa v danom čase pre riadne plnenie tejto zmluvy zo strany dodávateľa 
vyžaduje;  

c) dodávateľ v lehote určenej objednávateľom neodstráni vadu alebo vady poskytovaných služieb;  
d) dodávateľ postúpi alebo prevedie tretej osobe práva a/alebo povinnosti vyplývajúce mu z tejto 

zmluvy;  
e) dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom ktorého poskytuje služby, je 

právoplatne odsúdený za trestný čin, súvisiaci s výkonom jeho povolania;  
f) dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov, prostredníctvom ktorého poskytuje služby, bol 

právoplatne odsúdený za trestný čin;  
g) dodávateľ neposkytne objednávateľovi poistenie podľa ustanovení článku 21 tejto zmluvy;  
h) a v ďalších prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

 
6. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy rovnako v prípade, ak dodávateľ vstúpil do 

likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho 
majetok alebo ak sa nachádza v akejkoľvek obdobnej situácii, ktorá vyplynie z podobného postupu, 
ktorý ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v štáte, ktorého právnym 
poriadkom sa dodávateľ spravuje ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov 
dodávateľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené. 

 

7. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po 
márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na 
odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov 
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 10 (desať) dní. 

 
8. Po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od zmluvy realizuje dodávateľ bezodkladne nevyhnutné 

opatrenia na okamžité a riadne ukončenie poskytovania služby tak, aby objednávateľovi nevznikla 
žiadna škoda. 

 
 

Článok 17 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. Ak dodávateľ neposkytne služby alebo ich časť v čase ustanovenom v tejto zmluvy alebo ak nekoná v 

lehotách stanovených v zmluve o dielo (nevydá pokyn, nevykoná schválenia, potvrdenia, súhlasy 

alebo rozhodnutia v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o dielo v súvislosti s povinnosťami 

technického dozoru), vzniká objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach, vyplývajúcich mu z tejto 

zmluvy, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť dodávateľa vo výške 2.000,- EUR (slovom: 

dvetisíc EUR) za každý deň, ktorý uplynie odo dňa uplynutia stanoveného času na poskytnutie služieb 

alebo jej časti ustanovenom v tejto zmluve alebo v zmluve o dielo do dňa skutočného poskytnutia 

služieb alebo ich časti podľa zmluvy, a to vrátane tohto dňa.  

Na vydanie pokynu, schválenia, potvrdenia, súhlasu alebo rozhodnutia sa stanovuje dodávateľovi 

maximálna lehota 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa, kedy sa technický dozor dozvedel alebo sa 

mohol dozvedieť o vzniku udalosti, ku ktorej sa predmetný pokyn, schválenie, potvrdenie, súhlas 

alebo rozhodnutie vzťahuje, pokiaľ zmluva o dielo resp. táto zmluva neobsahuje iné lehoty. V prípade, 

že dodržanie lehoty 10 (desať) dní nie je možné, dodávateľ, je povinný o tejto skutočnosti 

bezodkladne písomne informovať objednávateľa a požiadať ho o schválenie inej odôvodnenej lehoty. 
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2. Pokiaľ dodávateľ do 15 (pätnásť) dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa nevykoná úkony, o 
ktoré ho objednávateľ požiadal alebo ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z požiadavky, pokynu 
alebo žiadosti objednávateľa alebo inak zo zmluvy, vzniká objednávateľovi bez ujmy na jeho iných 
právach, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť 
dodávateľa vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR) za každý deň, ktorý uplynie od uplynutia 
lehoty na vykonanie predmetného úkonu stanovenej v tejto zmluvy do dňa skutočného vykonania 
úkonu, a to vrátane tohto dňa. 

 

3. Dodávateľ je povinný písomne informovať objednávateľa o všetkých dôležitých okolnostiach a 
vzniknutých problémoch, a to bezodkladne najneskôr však do 3 (troch) dní odo dňa, kedy sa 
technický dozor dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku okolností alebo problémov, ktoré môžu 
mať negatívny dopad na lehotu výstavby, na zvýšenie zmluvnej ceny alebo ktoré môžu ohroziť 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku alebo mať inak vplyv na priebeh zmluvy o dielo. 
V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach 
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: 
päťtisíc EUR) za každé porušenie povinnosti podľa tohto bodu. 

 
4. Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek udalosť, ktorá môže 

byť dôvodom vzniku nároku objednávateľa podľa čl. X. zmluvy o dielo. Ak dodávateľ neupozorní 
objednávateľa do 10 (desať) dní od dátumu, kedy sa dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku 
takejto udalosti, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR 
(slovom dvetisíc EUR) za každé porušenie povinnosti. 

 

5. V prípade, že sa zistí, že dodávateľ potvrdil práce a úkony, ktoré zhotoviteľom diela neboli v 
skutočnosti vykonané v súlade so zmluvou o dielo, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc EUR) za každé takéto zistenie. 

 

6. V prípade, ak dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy o dielo a zmluvy a nezíska pred 
uplatnením svojich právomocí podľa zmluvy o dielo písomný súhlas objednávateľa (ak je takýto 
súhlas vyžadovaný), vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- 
EUR (slovom: desaťtisíc EUR), a to za každé takéto porušenie povinnosti. 

 
7. V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť, vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, 

objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za toto porušenie vo výške 3.000,- EUR 
(slovom: tritisíc EUR), ak v tejto zmluve nie je pre porušenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany 
dodávateľa ustanovená iná výška zmluvnej pokuty. 

 

8. Zmluvné pokuty, uvedené v jednotlivých článkoch tejto zmluvy, je možné uložiť opakovane. V prípade, 
ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany dodávateľa vznikla objednávateľovi škoda, objednávateľ 
má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške. 

 

   9.   Dodávateľ je povinný, na základe písomnej žiadosti objednávateľa, bezodkladne na vlastné náklady 
odstrániť všetky porušenia zmluvných povinností. Pokiaľ nedodržanie tejto povinnosti vedie ku 
škodám na strane objednávateľa, tento bude mať nárok na náhradu škôd v súlade s      
ustanoveniami tohto článku. 

 
10. Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť objednávateľom v prospech dodávateľa , môže objednávateľ  

započítať s čiastkami akéhokoľvek druhu, ktoré má zaplatiť dodávateľ objednávateľovi. 

 
11.  V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry vzniká dodávateľovi nárok na zaplatenie 

úroku z omeškania vo výške podľa ustanovení § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších zmien a doplnení, v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. 
z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 
12. Zmluvné pokuty ustanovené v tejto zmluve sa budú uhrádzať na základe faktúr vyhotovených a 

doporučene doručených do sídla druhej zmluvnej strany oprávnenou zmluvnou stranou. Lehota 
splatnosti týchto faktúr je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa ich doporučeného doručenia do sídla 
druhej zmluvnej strany oprávnenou zmluvnou stranou, pričom pre platobné a fakturačné vzťahy týchto 
faktúr primerane platia ustanovenia článku 5, bodu 7. tejto zmluvy. Oprávnenou zmluvnou stranou sa 
na účely tohto bodu rozumie zmluvná strana, ktorá má podľa zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. 
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13. Zaplatenie  zmluvnej  pokuty  nemá  vplyv  na  splnenie  povinnosti  dodávateľa  v súlade  s touto 
zmluvou. 

 

Článok 18 

Vymáhanie pohľadávok od dodávateľa 

1. Dodávateľ je povinný vrátiť (formou dobropisu) objednávateľovi všetky čiastky, ktoré mu boli 
zaplatené v rozpore s touto zmluvou v lehote 30 (tridsať) kalendárnych dní od doručenia písomnej 
žiadosti objednávateľa o vrátenie týchto čiastok. 

 
2. Každú čiastku, ktorú objednávateľ uhradil alebo dal podnet na to, aby bola uhradená nad rámec 

nároku dodávateľa vyplývajúceho zo zmluvy, dodávateľ vráti objednávateľovi v lehote 30 (tridsať) 
kalendárnych dní odo dňa, kedy bola dodávateľovi doručená písomná žiadosť objednávateľa o 
vrátenie tejto čiastky. 

 
3. Ak dodávateľ čiastku neuhradí vo vyššie uvedenej lehote, objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie 

úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
4. Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech objednávateľa, možno započítať s čiastkami akéhokoľvek 

druhu, ktoré sú splatné v prospech dodávateľa. Toto sa netýka práva objednávateľa a dodávateľa 
uzatvoriť dohodu o vrátení uvedených čiastok v splátkach. 

 
5. Bankové poplatky týkajúce sa splácania čiastok splatných v prospech objednávateľa znáša výlučne 

dodávateľ. 
 

Článok 19 

Riešenie sporov 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán, týkajúcich sa tejto zmluvy a jej 
aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný 
subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 

 

Článok 20 

Vyššia moc 

1. Žiadna zo zmluvných strán sa nepovažuje za stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné záväzky, ak 
plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré vzniknú po nadobudnutí 
účinnosti tejto zmluvy. 

 
2. Pojem „vyššia moc“ v tejto zmluve znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť, 

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 
b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím zmluvy, 
c) ktorej sa po jej vzniku dotknutá strana nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať a ktorú nie je 

možné podstatne pripísať druhej strane. 

 
3. Zmluvná strana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané opatrenia 

na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky. Dodávateľ má pritom povinnosť vyvinúť 
primerané úsilie na minimalizovanie dôsledkov vyššej moci. 

 
4. Dodávateľ nezodpovedá za preukázané škody alebo ukončenie zmluvy z dôvodu neplnenia si 

zmluvných záväzkov, ak a pokiaľ jeho oneskorené plnenie alebo iná neschopnosť plniť si svoje 
zmluvné záväzky je spôsobená skutočnosťou vyššej moci. Rovnako objednávateľovi nevznikne 
povinnosť platiť úroky z omeškaných platieb a objednávateľ nie je zodpovedný za neplnenie zmluvy 
alebo výpoveď zmluvy zo strany dodávateľa z dôvodu omeškania s jej plnením zo strany 
objednávateľa, ak a pokiaľ oneskorenie objednávateľa alebo jeho iná neschopnosť plniť si svoje 
záväzky vyplývajúce zo zmluvy bolo spôsobené skutočnosťou vyššej moci. 

 
5. Ak sa jedna zo zmluvných strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej moci, ktoré môžu mať vplyv 

na plnenie jej záväzkov, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane, pričom uvedie podrobnosti o 
povahe daných okolností, predpokladanú dĺžku trvania a pravdepodobný dopad týchto okolností s 
uvedením rozsahu alternatívnych prostriedkov. 

 
6. Ak nastanú okolnosti vyššej moci a ak pretrvávajú dlhšie ako 180 (stoosemdesiat) kalendárnych dní, 

nehľadiac na predĺženie času poskytnutia služieb, ktoré možno s dodávateľom z tohto dôvodu 
dohodnúť, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy písomne odstúpiť. 
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Článok 21 

Poistenie dodávateľa 

1. Originál poistnej zmluvy (poistných zmlúv), potvrdenie poisťovne alebo poistného makléra na 
poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú v súvislosti s vykonávaním všetkých jeho činností v 
rozsahu uvedenom v tejto zmluve, uzatvorenej samostatne pre predmet danej verejnej zákazky, 
predloží dodávateľ do 10 (desať) dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služieb. Poistením bude v 
dostatočnej výške poistená  zodpovednosť dodávateľa za škodu v súvislosti s poskytovaním služieb, 
ktorú by podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou mohol objednávateľovi spôsobiť.  

 
Toto poistenie musí byť uzavreté formou profesijnej zodpovednosti minimálne na sumu 500.000,- 
EUR (päťstotisíc EUR) poistného plnenia za každú jednotlivú poistnú udalosť na poistné obdobie 
minimálne po dobu poskytovania služieb podľa tejto zmluvy. V prípade omeškania s predložením 
poistnej zmluvy, potvrdenia poisťovne alebo poistného makléra podľa tohto ustanovenia je dodávateľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (desaťtisíc EUR). Tam, kde 
to typ poistenia umožní, bude poisteným a oprávnenou osobou objednávateľ. Dodávateľ je ako 
poistník povinný udržiavať poistenie tak, ako bolo predložené, a to bezo zmien, po celý čas, keď má 
poistenie trvať, ako je ďalej uvedené.  

Pokiaľ by v dôsledku poistného plnenia alebo inej udalosti malo dôjsť k zániku poistného, k 
obmedzeniu rozsahu poistených rizík, k zníženiu stanovenej min. výšky poistného v poistení, alebo 
k iným zmenám, ktoré by znamenali zhoršenie poistných podmienok oproti pôvodnému stavu, je 
dodávateľ povinný urobiť príslušné opatrenia tak, aby poistenie bolo udržované počas lehoty 
poskytovania služieb bezo zmien tak, ako je uvedené vyššie. Pre všetky poistenia sa dodávateľ 
zaväzuje objednávateľovi oznámiť všetky zmeny v charaktere a rozsahu poistenia bez zbytočného 
odkladu. Ani jedna z poistných zmlúv dodávateľa nesmie obsahovať ustanovenia, vylučujúce 
zodpovednosť plnenia poisťovne, vrátane ustanovení vylučujúcich alebo znižujúcich rozsah 
poistného plnenia.  
 

2. Zmluva dodávateľa nesmie obsahovať ustanovenia, vylučujúce zodpovednosť plnenia poisťovne, 
vrátane ustanovení vylučujúcich alebo znižujúcich rozsah poistného plnenia. Dodávateľ zabezpečí, 
aby v poistnej zmluve po celú dobu trvania poistenia  bola uvedená ako osoba oprávnená na prijatie 
poistného plnenia objednávateľ a nie dodávateľ. Inú osobu, ako oprávneného príjemcu poistného 
plnenia, je dodávateľ oprávnený označiť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 
Dodávateľ rovnako zaistí, aby v poistnej zmluve bolo stanovené, že poistné plnenie bude 
objednávateľovi vyplatené ako osobe oprávnenej na prijatie poistného plnenia v plnom rozsahu bez 
toho, aby bol vyžadovaný akýkoľvek súhlas dodávateľa alebo iných osôb. Dodávateľ je ako poistník 
povinný udržiavať poistenie tak, ako bolo predložené, a to bezo zmien, po celý čas, keď má poistenie 
trvať, ako je vyššie uvedené.  

 
Článok 22 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním informácií alebo textu zmluvy o poskytnutí služieb, 

vrátane jej dodatkov. Dodávateľ berie na vedomie, že táto zmluva, vrátane jej dodatkov a príloh, je 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov povinne zverejňovanou zmluvou. 
 

2. Všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská a údaje, ktoré sa zmluvné strany dozvedia 
v súvislosti so zmluvou, jej plnením, okrem skutočností, informácií a údajov, ktoré podliehajú 
zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, sú dôvernými informáciami. Zmluvné strany sú povinné zachovávať 
mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by zo zmluvy alebo z príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov vyplývalo niečo iné. Poskytnúť dôverné informácie tretej osobe môže 
niektorá zo zmluvných strán len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. 
Zmluvné strany budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania 
tejto povinnosti. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán považuje akékoľvek informácie uvedené 
v tejto zmluve (vrátane jej príloh) za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je povinná túto 
skutočnosť výslovne uviesť v tejto zmluve a takéto informácie označiť ako „dôverné“ alebo ako 
„obchodné tajomstvo“. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokoľvek dôvodu 

neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z obsahu alebo z okolností tejto 
zmluvy, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od 



 

 

16 

 

ostatného obsahu a pokiaľ to nie je vylúčené právnymi predpismi. V prípade, ak by došlo k situácii 
uvedenej v predchádzajúcej vete, zmluvné strany vykonajú bezodkladne doplnenie zmluvných 
podmienok v súlade s Obchodným zákonníkom a  ZVO tak, aby bol zachovaný zmysel a účel 
neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonajú iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel 
a účel neplatného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by 
objektívne nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu. 

 
4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a 

podpísané obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok ku zmluve musí byť podpísaný oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má 
za to, že k uzatvoreniu dodatku ku zmluve nedošlo. Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ je 
pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade ZVO.  

       Dodatok ku zmluve, nesmie byť takého charakteru, aby: 

1) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky; ak zmluvné strany uzatvoria takýto 
dodatok k zmluve, je tento neplatný; 

2) dopĺňal alebo menil podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 
zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by 
umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku; 

3) sa zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila  ekonomická  rovnováha  zmluvy  
v  prospech  úspešného  uchádzača  spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. 

5. Dodávateľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky dodávateľa 
voči objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto zmluvy o poskytnutí služieb bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.  

6. Pokiaľ je niektoré ustanovenie zmluvy o poskytnutí služieb neplatné alebo nerealizovateľné, 
zostávajú ostatné ustanovenia účinné. Neplatné ustanovenie bude nahradené po dohode zmluvných 
strán platným.  

 

7. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 
8.  Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, ZVO a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a 
účinných v Slovenskej republike. 

 
9.  Účastníci tejto zmluvy na strane dodávateľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto 

zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne. 

 
10. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom 2 (dva) rovnopisy 

obdrží objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy dodávateľ. 
 
  11. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  oboma  zmluvnými  stranami. Účinnosť 

nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na web stránke obce a dňom uvedeným v 
písomnej výzve objednávateľa danej podľa čl. 4 bodu 2 tejto zmluvy; nie však skôr ako deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv . V prípade, ak výzva objednávateľa 
nebude zaslaná dodávateľovi do 10 (desať) mesiacov odo dňa platnosti zmluvy, zmluva stráca 
platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku na odškodnenie zmluvných strán. 

 
 12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá 

ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového 
tlaku a zmluvu neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju 
podpísali. 

 
13. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú: 
Príloha č. 1       Opis predmetu zákazky, vrátane všetkých príloh (Zväzok 1 súťažných podkladov) 
Príloha č. 2       Cenová časť (Zväzok xxxx súťažných podkladov)  
Príloha č. 3       Obsah a rozsah technického dozoru objednávateľa 
Príloha č. 4       Činnosti riadenia projektu 
Príloha č. 5       Popis činnosti koordinátora BOZP 
Príloha č. 6       Vysvetlenie súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutie služieb  
                         „Činnosť technického dozoru a riadenie projektu pre projekt „Prestavba a nadstavba bloku    
                         G Základnej školy, Dunajská Lužná“ 



 

 

17 

 

Príloha č. 7      Referenčný list odborníka č.1 - č.3 (dokumenty, prostredníctvom ktorých dodávateľ podľa 
ZVO preukazoval splnenie podmienok účasti v užšej súťaži na predmet zákazky Činnosť 
technického dozoru pre projekt „Prestavba a nadstavba bloku G Základnej školy, 
Dunajská Lužná“) 

Príloha č. 8       Ponuka dodávateľa, vrátane jej vysvetlení  
Príloha č. 9      Overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na  strane 

dodávateľa (pokiaľ bude vytvorené)        
Príloha č. 10      Zariadenie staveniska poskytnuté zhotoviteľom 
Príloha č. 11     Formulár mesačnej správy technického dozoru 

 
14. Súčasťou zmluvy, ale sa k nej neprikladá, je príloha č.12: Podklady pre výber zhotoviteľa na 

uskutočnenie stavebných prác „Prestavba a nadstavba bloku G Základnej školy, Dunajská 
Lužná“. 

 
 
V Dunajskej Lužnej dňa: ........                                                 V ........................dňa ...................  
 
Objednávateľ:                                                                           Dodávateľ:  
Odtlačok pečiatky                                                                        Odtlačok pečiatky 

  
......................................................  ........................................................... 
  Štefan J u r č í k,  
     starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 10 -  Zariadenie staveniska poskytnuté zhotoviteľom 
 
Počas realizácie celého diela zhotoviteľ diela poskytne a bude udržiavať v prevádzkyschopnom stave po 
celú dobu realizácie 1 ks buniek pre výkon funkcie technického dozoru, ktorá bude umiestnená na 
stavenisku. 
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Zhotoviteľ stavby vybuduje, vybaví a bude udržiavať v prevádzkyschopnom stave, vrátane priebežného 
upratovania v rámci svojich dodávok prác kanceláriu pre technický dozor objednávateľa v nasledujúcom 
rozsahu. Možné je aj zriadenie kancelárie technického dozoru v tomto rozsahu s vyčlenením 
odpovedajúcich plôch v rámci centrálneho zariadenia staveniska zhotoviteľa na stavenisku alebo v jeho 
bezprostrednej blízkosti. 
 
Vybavenie kancelárie (mobilná bunka) 
Stavenisková bunka bude v prevedení ako oceľový kontajner so zodpovedajúcou, príp. dodatočnou 
izoláciou. Všetky miestnosti budú mať zodpovedajúcu ventiláciu, denné a umelé osvetlenie, vrátane 
núdzového osvetlenia a kúrenie, príp. chladenie. Podlaha bude vybavená vysoko odolným linoleom alebo 
termoplastovým krycím materiálom.  
Všetky vstupné dvere budú dodané ako oceľové dvere s bezpečnostným kovaním a bezpečnostnými 
zámkami a budú k nim poskytnuté min. 4 kľúče, nikto iný než technický dozor nebude vlastniť náhradné 
kľúče. Všetky okná budú zabezpečené proti vlámaniu, súčasťou vybavenia bude gumová rohožka na 
obuv. 
 
Bunka bude vybavená nasledujúcim nábytkom a zariadením podľa počtu pracovníkov Technického 
dozoru, pričom sa počíta s obsadením asi 2 pracovníkov technického dozoru. 
 
Vybavenie bunky 
Pracovný stôl 1,5 m x 0,75 m, s dvoma podnožami - 2 ks, kancelársky kontajner s 5 uzamykateľnými 
zásuvkami - 2 ks, kreslo kancelárske otočné s opierkami rúk - 2 ks, drevená knižnica 1,5 m x 1 m x 0,3 m 
- 2ks, registratúra 0,6 m x 0,45 m so štyrmi zásuvkami - 2ks, vešiaky - 2ks, odpadkový kôš - 2ks. 
 
Vybavenie a zariadenie 
Rozvody elektro pre každé pracovné miesto - 4 ks zásuvky silové, 2 ks zásuvka dátová, osvetlenie stropu 
podľa príslušných hygienických noriem, stolná lampa žiarivková 1ks/pracovné miesto. 
 
Toaleta 
Toaleta bude obsahovať splachovacie WC, umývadlo, vybavenie bude zahŕňať zrkadlo, zásobník mydla, 
sušič rúk alebo nekonečný uterák alebo zásobník papierových uterákov /osušiek. Toalety budú 
uzavretého typu. Ak bude inštalované suché WC, jeho vyprázdňovanie bude vykonávané v súlade 
s hygienickými predpismi.  
Splašky pevného odpadu budú likvidované v schválenom zariadení. Tam, kde bude umiestnený septik, 
bude zhotoviteľ stavby zodpovedný za jeho inštaláciu, pravidelné vyprázdňovanie atď. a odstránenie po 
ukončení prác. 
 
Všeobecné vybavenie 
Zhotoviteľom bude zabezpečené a objednávateľovi pred zahájením stavebných prác odovzdané 
nasledujúce vybavenie pre výkon technického dozoru na stavbe: 
2 ks vodotesné svietidlo vr. batérií podľa potreby, 1 ks 100 m laminátové pásmo, 1 ks 30 m oceľové 
pásmo, 2 ks 3 m oceľový zasúvací meter, 1 ks vodováha 1 m dlhá, 1 ks vodováha 2 m dlhá, 1 ks teplomer 
(maximo-minimálny), plechová tabuľa stierateľná, 2x3 ks Fix na písanie na tabuľu, 10 ks bezpečnostné 
helmy, 5 ks gumové čižmy alebo pracovná obuv, 10 ks bezpečnostné vesty. 
 
Počítačové vybavenie 
Za všetku výpočtovú, komunikačnú a kancelársku techniku, spojovacie káble, softvérové vybavenie, vr. 
dodávky kopírovacieho zariadenia, tlačiarní, vrátane ich náplní vo forme tonerov, papierov, kancelárskych 
potrieb atď. zodpovedá, zabezpečí ju a bude prevádzkovať na vlastné náklady technický dozor. 
 
Pozn: Ďalšie vybavenie, potrebné pre výkon technického dozoru (nivelačné prístroje, meracie pomôcky, 
ďalšie prostriedky osobnej ochrany atď.), už zhotoviteľ stavby, ani objednávateľ nezabezpečuje. 
 
 
 
 
 

PRÍLOHA č. 11 - FORMULÁR MESAČNEJ SPRÁVY TECHNICKÉHO DOZORU  
 

 

DÁTUM 
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Projekt:    „Prestavba a nadstavba bloku G Základnej školy, Dunajská Lužná“ 

 
  

 

 

MESAČNÁ SPRÁVA TECHNICKÉHO DOZORU 

 

ZA OBDOBIE 

 

OD <dátum> DO <dátum> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Názov dokumentu: 
 
Číslo dokumentu: 
 
Poradové číslo: 
 
Dátum vyhotovenia: 
 
 

 

Vypracoval: Meno a priezvisko: Podpis: 
 
 
 
 

 

Schválil: 
 
Vedúci tímu TDS 

  
Meno a priezvisko:  

  
Podp
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Časť 

správy 
Názov 

1. Základné informácie o projekte 
2. Zmluvy projektu 

2.1. Zmluva o dielo 
2.2. Zmluva na výkon technického dozoru a jej plnenie 
3. Opis projektu 

3.1. Opis projektu 
4. Priebeh prác 

4.1. Priebeh projektových a stavebných prác 

4.2. 
Časti diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so 
zmluvou o dielo za obdobie, za ktoré je vyhotovená správa 

4.3. 
Časti diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so 
zmluvou o dielo od začatia lehoty výstavby 

4.4. 
Časti diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) uvedené do užívania/predčasného 
užívania/skúšobnej prevádzky 

4.5. 
Porovnanie vykonaného objemu prác s platným harmonogramom prác (porovnanie na 
mesačnej báze, objemovo aj percentuálne) 

4.6. 
Aktualizovaný zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávali 
práce na diele v štruktúre podľa jednotlivých stavebných objektov a percentuálneho 
podielu ich prác zo zmluvnej ceny za daný mesiac 

5. Kontrola plnenia zhotoviteľa v čase 
 

5.1. 
Porovnanie skutočného priebehu projektových a stavebných prác s postupom plánovaným 
v harmonograme prác zhotoviteľa - (vecný harmonogram, uzlové body, fakturačný 
harmonogram) a mesačnom harmonograme prác (čl. IX., bod 2., zmluvy o dielo) 

 
5.2. Vyhodnotenie plnenia harmonogramu podľa čl. IX., bod 2. zmluvy o dielo 
6. Náklady projektu a ich kontrola  

6.1. Záruky za dielo 

6.2. Vyhodnotenie plnenia fakturačného harmonogramu zhotoviteľa 

6.3. 
Údaje o financiách (tabuľka porovnania predpokladaného peňažného toku/fakturácia v 
EUR bez DPH z ponuky zhotoviteľa, skutočného peňažného toku hodnoty vykonaných 
prác - fakturácia v EUR bez DPH za daný mesiac a od začatia lehoty výstavby 

6.4. Odsúhlasené zmeny v súlade s čl. X. zmluvy o dielo 
6.5. Pokyny na zmenu 

6.6. Protokoly o prerokovaní pokynov na zmenu 

6.7. 
Nároky zhotoviteľa formou naviacprác v súlade s čl. X. zmluvy o dielo, predložené v 
danom mesiaci a sumár predložených nárokov zhotoviteľa od začatia lehoty výstavby 

7. Ďalšie údaje o priebehu realizácie diela 
7.1. Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania  

7.2. 
Akékoľvek iné informácie potrebné pre objednávateľa na účely podávania správ pre 
financujúci orgán a príslušným ministerstvám Slovenskej republiky 

7.3. 
 

Prehľad upozornení zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo počas 
sledovaného obdobia v priebehu projektovania a realizácie a vydaných pokynov na zmenu 
v súvislosti s nimi 

7.4. Vyššia moc / miestne problémy ovplyvňujúce priebeh prác 
    Prílohy Prílohy ku zmluve 

1. 
Záznam o preskúmaných/odsúhlasených výkresoch/projektovej dokumentácii a 
technických alebo iných podkladoch 

2. Záznam o predložení materiálov na odsúhlasenie - vzorkovanie a vzorkovacie protokoly 
3. Záznamy o skúškach 
4. Protokoly o kontrole zakrytých častiach stavby pred zakrytím alebo zneprístupnením 
5. Záznam o personáli zhotoviteľa (vrátane o pracovníkoch podzhotoviteľov) 
6. Záznam o kontrole pracovníkov kontroly 

7. Záznamy z pracovných rokovaní, vr. príp. rokovaní s podzhotoviteľmi stavby 
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Fotografie 
Fotodokumentácia zachytávajúca mesačný postup prác a realizáciu prác na každom 
Stavebnom objekte, na ktorom sa realizovali práce v danom mesiaci, (fotografie v archíve 
musia byť nasnímané tak, aby bol priamo v obraze zachytený dátum a čas ich 
vyhotovenia. 

 

 

 

 


