Zm|uva na výkon stavebnéhodozoru
uzatvorcnáv zmysle s 269 ods.2 zákonač.513l1991Zb. obchodného
zákonníkav znení
neskoÉích
anien a doplnkov(ďalej iba ,, Zí uva..)
číslozÍnlulY:sD/l/2018
ZMLWNÉ STRÁNY

objednávatel':
lázoyl

obec ČervenýHrádok

síd|o.

ČervenýFlrádok 193,951 82

IČo:

oo 65612.]

DIČ:

2o2Io59oo7

konajúci:

lng' BohumírŠabík,
starosta

(ďalej len objednávatel)

Poskytovatel':Ing.JozefKrčmrírik
názov: Hycoprojeld,a.s.
síd|o; Prešovská55' 82l 02 Bratislava
IČol. 35,l033.7.t
IČDPH: sK 20203ll722
(ďalej len stavebnýdozor)
ČIáuok1
PREDMET ZMLWY

1.1 Posk1tovateť
sa zavŽizuje,že pre objednávat€ ť azabezpečí
uýkon činnostistavebného
dozoruv riímciinvestičnej
akcie ',PřoúipoYodňová
ochrana obce ČervenýHródok..
l '2 Kontrolnou činnosťoustavebnýdozor sleduje,čisa stavbauskutočňujev súlades platn]imi
technickými normami, pláWymi predpismi, schválenou projektovou dokumentáciou'
povoleníma so Zmluvouo dielo.
stavebn]hn
1.3Rozsahprác,ktorébudestavebnýdozorlykonávat',je stanovenýtoutoZmluvouna Úkon
stavebnéhodozoru. stavebný dozorje obozniimenýso Zmluvou na výkon stavebnéhodozoru
vopred a jedno ryhotovenie zmluvy na \"ýkon stavebnéhodozoru mu bude odovzdanépti
podpisetejtozmluvy.

l.4 objednávatel'a sa zAýázuje' že za \,ykonávanie kontÍolnej činnostiuhÍadístavebnému
podl'a
dozorudohodnuniodmenupodťačlánku5 a poskýne mu dojednané
spolupÓsobenie
čláĎku7 zmlu\ry.

2
Č|ánok
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY
2.l Rozsah\^ikonukontrolnejčinnostizahrňanajmá:
a) oboznrímeniesa s podk|admi na základe ktoých sa pňpral,r-rjeinvestičnáakcia. najma s
projektovoudokumentáciou,stavebn]ým
povoleníma obsahom Zmluvy o die|o medzi
objednávatel'om
a áotovitel'om stavby,
b) kontrola stavebnéhodenníka,
c) zvolávaniekontrolnýchdni a rryhotovenie
ápisov.
závaŽnýchoko]noýiach,
d) bezodkladneinformovanieobjednávatefa
o všetkých
prípadných
e) odsúhlasovanie
nákladystavby,nepredlŽujú
dodatkova zmien,ktorénezvyšujú
pďametťe
lehofuprác a neáoršujú
stavby(ostatné
dodatkya zmenypredkladat's vlastným
rryjadrením
obce),
f) sledovaniepedpísanýchprác, kontro|uich výsledkov a \ryžadovanie
dokladov,ktoré
preúazujúkvalitu lrykonanýchprác,
g) zabezpečeníe
riadnehoodovzdaniaa prevzatiastavbyresp'preberacieho
konania.
h) spísanie
vád a nedorobkov,
i) kontrola odstraňovaniavád a nedorobkovzistenýchpri pleberani v dohodnutýchtermínoch.
j) kontola odstraňovaniavád v rámci ziíručnejlehoty,
k) kontrolaa podpísaniesúpisulTkonanýchprác a dodávok, ktoď bude prílohoufaltury
\ystavenejáotovitelom stavebnýchplác'

Č|ánok3

1YKoNÁVANIE sTAvEBNÉHoDozoRU
3.1 stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavbepodl'a potreby stavby. Vyhodnotenie
prác _ kontrolný deň bude dohodnuý pd zahájenípfác.
je stavebnýdozorpovímýkoltrolovat'spósoba postup
3.2Pri vykonávanikontrolnejčinnosti
uskutočňovania
stavbytak, aby sa zaručilabezpečnosť
a ochranazdraviapri práci, v súlades
nariadením v|ády ě. 396D006 Z. z' o minimrílnych bezpečnostnýcha zdravotných
poŽiadavkách
na staveniskoa súvisiacich
predpisov'

3.3 Pri lykonávaníkontrolnejčinnostije stavebnýdozor povinný kontrolovaťdodržiavanie
projektovejdokumentácie,všeobecne
závŽiznýchprávnychpredpisov,technickýchnoriem a
dojednanízmlulT o dielo a tejto Zmluly' Stavebnýdozor sa bude riadiťvýchodiskovými
podkladmiobjednávateLa
a dohodamizmluvnýchstrán.stavebnýdozorjeoprávnenýapovinný
urobiťpríslušné
zápisy do protokoluo odovzdaní
a prevzatídiela.

Čl'inok4
LEHOTY PLNENIA ZAV AZKOV

4'l Stavebnýdozoťsa zay?jznje,
podl'ačlánt!.u
Že kontťolnú
činnosť,
dojednanú
1 a člrínl:rr
2
tejto zmluvy, bude vykonávat'v časeod odovzdaniastaveniskastavby aŽ po pťotokoliíme
odovzdaniea prcvzatiestavbybez vád a nedorobkov,vrátanejej \'ykonávaniapočasplynutia
zíručných
lehót lTp|ývajúcich
zo Zmlwy o dielo,ak objednávateť
uplatníprávoreklamácie,a
to v dohodnuýchterminoch.
4'2 Pledpokladanálehotal^ýkonučinnostistavebného
dozoruje odo dňa prcvzatiastaveniska
zhotovitel'omv súladeso zmluvou o dielo az do riadnehoprotokolrlLrneho
prevzatiadiela bez
vád a nedorobkovobiednávateťom'

Článok5

oDMENA ZA vÝKoN sTÁvEBNÉHoDoZoRU
5'l odmena za \"ýkonstavebného
dozorupodl'ačlánkul a 2 tejto zmluvy je stanoveá na
ziíkladevykonaného
prieskumutrhua v súladeso ziíkonomNárodnejradySlovenskejrepubliky
č'|8/|996z. z. o ce\ách a vytúášky
MinisteIstvafinanciíslovenskejrepublikyě.87l|996 z.
z., ktorousa lTkonáva zákon Národnejlady Slovenskejrepublikyč'|8/1996Z. z' o cenách,ý
predpisov'
znenineskorších
5.2 objednávateť
zaplatístavebnému
dozoruodmenuza činnosť
v rozsahupodl,ačlánku1 a 2
tejtozmluvy vo výške2640,-EUR s DPH. Cenaje konečná.
5'3 objednávatel'zaplatistavebnému
dozoruodmenuna áklade fakturystavebného
dozorupo
protokollímomodovzdanía prevzatístavby bez vád a nedorobkováotovitel.a stavby
objednávatelovi.Prílohoutejto faktúrybude protokolstavebného
práce'
dozoru o .vykonaní
overenýprislušn1fon
zamestnancom
objednávatel'a.

5.4 v odmenestavebného
dozoru súzahrnutévšetkynáklady.koré stavebnýdozor účelne
rynaloŽi pri plnenísvojho závžizku.

Článok6
PLAToBNÉ PoDMIENI(Y A sÁNKcIE
ó.l Podkladompre úhadudohodnutejodmenyza.!^ýkon
podťa
stavebného
dozoÍuv ťozsahu
čliánkul a 2 tejto zmlulry bude faktura' Súčastbufakniry bude protokol o q'konaní kontrolnej
činnostistavebného
poverenýmzamestnancom
dozoru,odsúhlasený
objednávatel'a.
6.2Faknirabudesp|atnáv lehotedo 60 dníodjej doručenia
objednávate|.ovi
cez podatel.ňu.
Za
deň splatnostisa považujedeň odpísaniadlžnejsumy z účtuobjednávateLa
v prospechúčtu
stavebného
dozoru'
6.3 Fakturamusíobsahovat,náležitostidaňovéhodokladu.Stavebnýdozor je povinný na
faktúreuviesťčíslozmlulry s objednávatel.om.
6.4v prípade,
žefaktúranebudeobsahovať
tietonáIežitosti,
objednávatel.
má právowátiťju v
lehotesplatnostina dop|Írenie
a prepracovanie
stavebnému
dozolu.stavebnýdozortútofaktwu
podl'acharakteru
nedostatkov
buď opraví.alebovystavínovúfaktúru'U tejtoopravenej(novej)
faktúre
lryznačí
novúlehofusp|atnosti
a doručí
objednávatel.ovi.
6.5 Vrátenímfaktury sa pleruši splatnosťfaldúrya nová splatnosťzačneplynúťod doručenia
novej faktury.
6.ó objednávatel,
móŽe Zmluvu na výkon stavebného
dozorukedykol'vekčiastočne
aleboY
celom lozsahu \1povedať'V;ipoveď nadobúda
účinnosť
doručením
výpovedestavebnému
dozoru.Za činnosť
riadneuskutočnenú
stavebný
do účinnosti
má
dozor niárokna
Yýpovede
pomemúčast'odplatypodl.apočfuhodínpreukízatel'ne1akonanéhostavebnéhodozoru ku dňu
vypovedaniaZmluvy na Úkon stavebného
dozoru.
ó.7 Zmlulrrésankcie:
a) v prípade,ak stavebnýdozor pri vykonávaníkontlolnej činnostipolušípovinnosti
ustanovenépodťačlánku l a 2 teÍo zrrúu.!y'má objednávatel'právo na uplatneniezmluvnej
pokutypri závažnomporušení,
alebopri opakovanommenejzávažnompoÍušeni,
a to aždo
r"ýšky5 % z odmeny,ktorámu prináleží
podl'abodu5.2za výkonkontrolnejčinnosti'
b) sankcievočiobjednávate|ovi
zo stranystavebného
dozo.uvo Úške 0,05 0/oz maximálnej
celkovejodmeny uvedenejv bode 5.2 tejto zmluvy, ak objednávatel'neuhťadí
v termíne
dohodnutusumupodl'abodu6.2tohtočlánku,za každýdeňomeškania.

Čtátrok7
sPoLUPÓsoBENIE

oBJEDNÁVATEťA

7'l objednávatel sa z^,riizqe'Že poskytnestavebnému
dozoru v nelThnutnomrozsahu
potrebné spolupdsobenie, spočívajúcenajmá v poskýnutí schválenej projektovej
dokumentácie,
právoplatného
povoleniaa kópie Zmluvy o dic|ona stavbu'
stavebného

7.2 objedn.ívateťsa zayázýJe zabezpečiťposkytnutie súčirmostiáotovitel'a pri kontrole
spósobu vykonávaniadiela podl'a $$ 550 až 559 zákona č. 513/l99l Zb. obchodného
zákonrríka.

Č|ánok8
PLNOMOCENSTVO

8'l stavebný dozor bude voči tretímosobám vystupovaťako splnomocnenýzásfupca
objednávatel'a
a konaťbudev meneobjednávatel'a.
8'2 Toto plnomocenstvo
končíuplynutímlehotyplneniazáv?izkupodLačlrínku
4 tejtozmluvy.

Čtánok9

zoDPovEDNosŤ zA VADY A NÁHRÁDA ŠKoDY
9'l stavebný dozol sa zavŽizuje1Tkonávat'kontrolnúčinnosťriadne a včas,v súlade
s podmienkamiustanovenými
v tejtozmluvea v súlades Platnoulegislatívou.
9.2 sravebný dozor je povinný postupovaťpÍi lTkonávaní kontrolnej činnosti s odbomou
starostlivosťou.Činnosťna l.1oni sa zaviazal, je povinný uskutočňovaťpodl'a pokynov
objednávateťa
fttorémusia by' v súlades platnýmipledpismia normami)a v súlades jeho
záujmami,ktoléstavebnýdozor pozná alebomusípoznať.stavebnýdozor nezodpovedáza
vady, ktoréboli spósobenépoužitímpodkladov prevzaých od objednávatel,aani pri \Tnaloženi
odbomej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnosť,prípadnena ich nevhodnosť
objednálate|.a
upozomiIa objednávate|.na
ich pouŽititr\a|'
9.3 Stavebnýdozor zodpovedáza škoduna veciachprevzatýchod objednávateťa
na výkon
kontťolnej
činnosti.Stavebnýdozor zodpovedáza škodu,ktorá vznikne u objednávatelav
súvislostis \"ýkonomkontrolnejčinnosti'ak kontrolnáčimosťnebolavykonávanás odbomou
starostlivosťou.
riadne.alebovčas.

Čbnok1o
osTATNÉ UsTANovEMA
l0.l ZÚluva sa lzaNtru za účelomzabezpečenia
kvalitnej,profesionálnej.komplexneja
v prospechobjednávatel'avykonávanej činnostistavebnéhodozoru podťačlánkov l a 2 tejto
zmluly tak, aby bola dodržanálehotarealizácie stavby.
l0.2 objednávateťsa zav:izuje,Že pdsttipi na zmenu záviizku v prípadoch'kedy sa po uzavretí
zmluvy zásadnezmenia východiskovépodklady' rozhodujúcepre uzaÝ'Íetie
tejtoznlu\,y, alebo

vzniknúnovépožiadavkyobjednávatel,a.objednávateLje povinný pristúpiťku zmene zmlura
vtedy,ak dójd€ k omeškaniu
povinností
posk}.tnút'
so splnenímjeho
spolupósobenie.
dojednané
v tejto zÍnluve.
10.3Stavebnýdozorpredloží
v deňpodpisutejtoZÍnlu\,yfotokópiuplatného
objednávatel,ovi
osvedčenia
o odbomejspósobilostistavebného
dozoru'
l0.4 Posk}tovatel.(stavebnýdozoÍ)je povinný strpiet,výkon kontroly/auditusúvisiaceho
s dodávanými službamikedykolr'ek počas p|atnosti a účinnostiZmluq o posk}tnutí
nenávratného
p spevku.ato oprávnenýmiosobamiaposkýnúťimvšetkupotrebnú
finančného
súčinnosť'
oprávnenéosobysú:
prostrediasR a ním poverenéosoby, slovenská agentúra
a) Ministerstvoživotného
prostredia
životného
b) Utvarnáslednejfinančnej
kontrolya nimi poverené
osoby,
c) NajlyššíkontrolnýuradSR, pris|ušná
kontroly,certifikačnýorgan
Správafinančnej
a nimípoverené
osoby,
d) orgán auditu,jeho spolupracujúce
orgánya nimi poverené
osoby.
e) sp]nomocnení
ziástupcovia
EurópskejKomisie a Európskehodvola audítolo'Ý'
f) osoby prizvanéorgánmi uvedenýmiv písm.a) ažd) v súlades príslušn]foni
právnymi
oredDlýrrrsK a t,l].

Článokll
zÁvEREčNÉ USTANoVENIA

1l .1 Táto zn uva nadobúda
platnosťdňompodpísania
obomazmluvnýmistranami.
l l '2 Tátozrnluvanadobúda
účinrrosť
v sú|ade
s 8 47 ods.]'zžkonaě' 4011964
zb. občianskeho
ziíkonníkav platnom znení dňom nasledujúcimpo dni jej zverejnenia'stavebný dozol
podpisomtejtozDlu\rydáva výslovnýsúhlasso zverejnenimceléhozneniatejtozmlu.vaa jej
prípadĎýchdodatkov.Táto zmluva tieŽ nadobúdaúčinnosť
až po nadobudnutí
účinnosti
Zmluvy o posk;'tnutí
nenávratného
príspevku,uzavretejmedzi objednávatefom
finančného
a Poskytovateťom
pomoci (MinisteÍstvomživotnéhoprostrediasR) a kladnom výsledku
administratil'nej |rnančnej kontroly verejného obstarávania vykonanej Posk),toYatel.om
pomoci,resp.splostredkovatel'ským
orgánompre oP KŽP'
ll.3 objednávatell si vyhradzuje právo bez akýchkol'vek sarůciíodstupiť od zÍnluvy so
stavebn]Ím
dozorom v prípade,kedy eštenedošlok plneniu zo zmlu\,f medzi objednávatel.om
a stavebným dozorom a v'ýsledky finančnejkontroly vykonanej Poskytovatel.om pomoci
neumoňujú financovanie rnýdavkovvzniknutých z obstarávaniatovarov, služieb,stavebných
prác alebo iných posfupov.

I

I

l1.4 Táto aluva sa uzatviáfana dobu určitria to od nadobudnutiajej úěinnostido
potokolámehoodovzdaniaa prevzatiastavbybez vád a nedorobkovzhotoviteromstavby
objednÁvaterovi
v súladeso Zmluvouo dielo.
1l.5 Túto zrnlulrr je možnémeniť a doplňaťiba písomnýmičíslovanýrní
dodatkami
podpísanýnioprávnenými zástupcami oboch zrrrluvnýchstrío. Dodatky budú tvoriť
neoddelitelhú
súčasť
zmluvy.
1l .6 Táto anluva j€ vyhotoveD{í
v ttochrcvnopisoclt'z ktoých dva ď pouecháobjednávatef
ajcdens1avebný
dozol.
jej obsahuporozumelia vyhlazujrižetrítozrrr|uw
1l .7Zoluvnéstranysi t'ítozmluvuptgčítďi,
uzatvárajú
na zíklar{ewojej ďobodnejv6le' čopotvrdzujú
podpismi.
vlastnoručnými

V Červenom
lIrádku &a 20.?.4|
za stavebnýdozor:

]rrg.BohunrírŠabík
starostaobce

