
Zmluva
na výkon stavebného dozoru

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

I.
Zmluvné strany

1. Objednávatel’:
Sídlo:
Štatutámy zástupca: 
Kontaktná osoba: 
Tel:
Bankové spoienie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:

Trenčiansky samosprávný kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška, předseda TSK
Ing. Viliam Krajčík
0901 918 174
Státna pokladnica
SK23 8180 0000 0070 0061 0820
36126624
2021613275

(ďalej len „objednávatel’”)

2. Poskytovatel’:
Sídlo:
Štatutámy zástupca: 
Kontaktná osoba: 
Tek:
Zapísaný v ŽR SR: 
Bankové spoienie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Peter Baštuga - DIBAS
M. Kukučína 808/57, 018 61 Beluša 
Peter Baštuga 
Peter Baštuga 
0905 642 462
Považská Bystrica, číslo: 330-23097 
Slovenská sporitel’ňa, a.s.
SK49 0900 0000 0051 1672 5065
50449541
1040497579
nie je platcom DPH

(ďalej ako „poskytovatel’”)

II.
Predmet zmluvy

1. Poskytovatel’ sa zavazuje, že za podmienolc dojednaných vtejto Zmluve zabezpečí pre 
objednávateli výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby: 
„Zavádzanie nových technologií" podl’a objednávatelem predloženej projektovej 
dokumentácie.

2. Kontrolnou činnosťou poskytovatel’ sleduje, či sa stavba uskutečňuje v súlade s platnými 
technickými normami, právnymi predpismi a so Zmluvou o dielo č. 2019/0195, ktorá 
bola uzatvorená so zhotovitel’om stavebných práč - MK - trade SK s.r.o., so sídlom 
v Omšení č. 622 (ďalej aj ako „Zmluva o dielo”).

3. Rozsah práč, lctoré bude poskytovatel’ kontrolovat’, je stanovený Zmluvou o dielo. 
Poskytovatel’ je povinný sa oboznámiť so Zmluvou o dielo. Kópia Zmluvy o dielo mu 
bude odovzdaná najneskor pri odovzdaní stavenislca zhotovitefovi stavebných práč.
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4. Objednávatel’ sa zavazuje, že za vykonáváme lcontrolnej činnosti uhradí poskytovatelovi 
dohodnutá odměnu podlá článku VI. a poskytne mu dojednané spolupósobenie podlá 
článku IV. ods. 3 Zmluvy.

5. Výdavlcy na výkon stavebného dozoru sú oprávněnými výdavkami v rámci projektu 
„Zavádzanie nových technologií", kód projektu 302021M491, financovaného 
z Integrovaného regionálneho operačného programu.

III.
Rozsah plnenia poskytovatelem

1. V rámci plnenia predmetu zmluvy sa ověřuj e dodržiavanie technického a konštrukčného 
riešenia stavby, a to od odovzdania staveniska zhotovitelovi až po prevzatie hotového 
diela do užívania a jeho závěrečného hodnotenia.

2. Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu plnenia povinností poskytovatela, lctoré spočívajú 
najma v týchto plneniach:

- oboznámenie sa s podkladná, na základe ktorých sa připravuje realizácia stavby, 
najma s projektoru, s obsahom zmlúv asobsahom stavebných povolení ainých 
povolení vydaných pre výstavbu,

- odovzdanie staveniska zhotovitelovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného 
denníka,

- dodržiavanie podmienok stanovených stavebným úradom a opatření štátneho 
stavebného dohladu po dobu realizácie stavby,

- starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podlá ktorej sa stavba 
realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby,

- odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu 
alebo prevádzlcového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby anezhoršujú parametre 
stavby,

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

dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich předkládáme na úhradu investorovi,
- kontrola tých častí diela, ktoré budú vďalšom postupe zakryté alebo sa stanů 

nepřístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
- zhotovenie podrobnej fotodokumentácie zrealizovaných stavebných práč počas celej 

výstavby diela a jej predloženie investorovi pre potřeby zdokladovania vykonaných 
práč v rámci žiadostí o platbu, vrátane zakrývaných častí stavby a konštrukcií tak, aby 
bol zřetelný postup práč,

- spolupráca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie vykonávajúcim odborný 
autorský dohlad pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a práč s projelctom,

- spolupráca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie a so zhotovitelom pri 
vykonávaní alebo navrhovaní opatření na odstránenie případných chýb projektu,

- spolupráca s odborným autorským dohladom pri vykonávaní případných úprav 
dokumentácie potrebnej na zabezpečenie koordinácie bezpečnosti,

- spolupráca s koordinátorům bezpečnosti,
- zvolávanie kontrolných dní stavby, účasť na kontrolných dňoch a vyhotovenie zápisov 

z kontrolných dní,



- organizovanie a vedenie operatívnych pořád vedenia stavby a vyhotovovanie zápisov 
týchto porad,

- organizovanie a vedenie kontrolných pořád zástupcov štatutámych orgánov, ale si 
investor nevyhradil viesť tieto porady a vyhotovovanie zápisov,

- sledovanie, či zhotovitelia vylconávajú predpísané dohodnuté skúšky materiálov, 
konstrukci! a práč a kontrolu ich výsledkov,

- vyžadovanie doldadov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
sledovanie a kontrola vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami zmlúv 
a vykonáváme zápisov do stavebného denníka,

- uplatňovanie námetov smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) 
dokončenej stavby,

- hlásenie archeologických nálezov,
spolupráca s pracovníkmi zhotovitera pri vykonávaní opatření na odvrátenie alebo na 
obmedzenie škod pri ohrození stavby živelnými udalosťami,

- kontrola postupu práč podl’a časového plánu stavby a zmlúv a upozomenie zhotovitelů 
na nedodržiavanie termínov, vrátane přípravy podldadov pre uplatňovanie 
majetkových sankcií,

- kontrola riadneho usldadnenia materiálov, stroj o v, zariadení a konstrukci! na 
stavenisku,

- v priebehu výstavby příprava podldadov pre závěrečné hodnotenie stavby,
- příprava podldadov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní 

o odovzdaní a převzatí,
- kontrola doldadov, ktoré doloží zhotovitel’ kodovzdaniu aprevzatiu dokončenej 

stavby v súlade s platnou stavebnou legislativou SR,
- kontrola odstrafiovania vád anedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých 

termínoch, účasť na kolaudačnom konaní (ak relevantně),
- kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

IV.
Práva a povinnosti účastníkov

1. Poskytovatel’ j e povinný:
a) pri plnění predmetu tejto Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivosťou podl’a 

pokynov objednávatelů,
b) pri plnění predmetu tejto Zmluvy dodržiavať příslušné všeobecné a závazné právně 

předpisy a rozhodnutia vydané příslušnými orgánmi štátnej správy, technické normy, 
dojednané ustánovenia tejto Zmluvy ariadiť sa prvotnými podldadmi objednávatelů 
odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy,

c) na základe objednávatelům předložených podkladov oznámit’ včas objednávatelovi 
svoje odporúčanie, resp. svoj nesúhlas s postupom realizácie práč,

d) v rámci výkonu stavebného dozoru dbať o to, aby bol stavebný záměr prevádzaný 
podlá stavebných projekte v,

e) postupovat’ v súlade so zákonom 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neslcorších predpisov.

2. Poskytovatel’ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania na mieste súvisiaceho
s predmetom zmluvy lcedykolvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí



nenávratného fmančného příspěvku, ktorú má objednávatel’ uzavretú s poskytovatelům 
nenávratného fmančného příspěvku, a to oprávněnými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnut’ im všetku potřebná súčinnosť. Oprávněnými osobami 
v tomto případe sú:

a) Poskytovatel’ nenávratného fmančného příspěvku a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej fmančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úřad SR, příslušná Správa fmančnej kontroly, Certifikačný orgán a 

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

predpismi SR a EÚ.

3. Obj ednávatel’ j e povinný:
a) poskytnut’ poskytovatelovi spolupósobenie v nevyhnutnom rozsahu potřebné pri 

zabezpečení predmetu tejto zmluvy,
b) odovzdať včas poskytovatelovi všetku potrebnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie 

samotnej stavby,
c) je oprávněný kontrolovať postup vykonávania predmetu zmluvy poskytovatelům,
d) určiť kontaktnú osobu, ktorá bude oprávněná konzultovat’ a rozhodovat5 všetky 

vzniknuté problémy a napomáhať poskytovatelovi pri plnění predmetu zmluvy.

4. Táto Zmluva neoprávňuje poskytovatelů vystupovat’ v mene objednávatelů s výnimkou 
písomného splnomocneniapodpísaného štatutámym zástupcom objednávatelů.

v.
Lehoty plnenia závazkov

1. Poskytovatel’ sa zavazuje, že kontrolnú činnost’, dojednaná podlů článku II. a článku III. 
tejto Zmluvy, bude vykonávat’ v čase od odovzdania stavenislca stavby až po 
protokolárně odovzdanie a prevzatie diela bez vád a nedoroblcov, vrátane jej vykonávania 
počas plynutia záručných lehót vyplývajácich zo Zmluvy o dielo, ak objednávatel’ uplatní 
právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch.

2. Předpokládaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoruje odo dňa prevzatia staveniska 
zhotovitelům v sálade so Zmluvou o dielo až do riadneho protokolámeho prevzatia diela 
bez vád a nedorobkov objednávatelům a v rámci záručnej doby.

3. ICzačiatlcu plnenia predmetu tejto Zmluvy dojde odovzdaním staveniska zhotovitelůvi. 
Předpokládaný termín odovzdania staveniska bol stanovený na 18.10.2019. O prípadnej 
zmene termínu bude Objednávatel’ Poskytovatelů bezodkladné informovať.

VI.
Odměna

Zmluvná odměna je stanovená v sálade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znění neslcorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonává zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znění neskorších predpisov a v sálade so zákonom NR 
SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znění neskorších predpisov. Odměna 
bola stanovená na základe vykonaného veřejného obstarávania v sálade so zákonom



343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnění niektorých zálconov v znění 
neskorších predpisov.

2. Výška odměny celkom: 9 500,00 Eur
Poskytovatel’ nie je platcom DPH.

3. Predmet Zmluvy bude financovaný prostředníctvom európskych štrukturálnych 
a investičných fondov - predfmancovanie.

4. Objednávatel’ neposkytuje preddavlcy ani zálohy.

5. V odměně poskytovatelů sú zahrnuté všetky náklady, ktoré účelne vynaloží pri plnění 
svojho závazku.

6. Platba sa bude realizovat’ na základe doručenej faktury. Poskytovatel’ je oprávněný 
vystavit’ fakturu zároveň s falcturáciou zhotovitelů stavebných práč, lctorú poskytovatel’ 
vzmysle tejto Zmluvy skontroluje a potvrdí jej správnost’ a oprávněnost’. Fakturu je 
poskytovatel’ oprávněný vystavit’ až po úplnom splnění predmetu zmluvy, t. j. až po 
odovzdaní diela bez vád a nedorobkov podl’a čl. V ods. 2 a v případe, že plnenie poskytol 
riadne a včas.

Faktůra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou 
úpravou SR. Zároveň musí obsahovať přesný názov projektu: Zavádzanie nových 
technologií, vrátane ITMS2014+ kódu projektu /302021M491/ a čísla tejto zmluvy. 
Faktura bude doručená objednávatelovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach.

7. Splatnost’ faktury je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi. V případe neúplnej 
alebo chybnej faktúry je objednávatel’ oprávněný takúto fakturu vrátit’ poskytovatelovi. 
Nová lehota splatnosti začne plynut’ odo dňa doručenia opravenej faktúry 
objednávatelovi. Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 
objednávatela v prospěch účtu poskytovatela. Poskytovatel’ akceptuje spósob 
fínancovania Diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov - 
predfmancovanie. Omeškanie úhrady faktúr spósobené výkonom kontroly nároku na 
platby zo strany Riadiaceho orgánu nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry 
a Poskytovatel neuplatní sanlccie voči objednávatelovi.

8. Elektronická falcturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektroniclcej 
fakturách a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znění sa umožňuje a 
objednávatel’ akceptuje predloženie elektroniclcej fakturácie.

VII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávatel’ je oprávněný odstúpiť od tejto Zmluvy v případe, ale poskytovatel nebude 
vykonával svoju činnost’ v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Odstúpenie musí 
vyjádřil písomne doporučeným listom doručeným poskytovatelovi. Účinnost’ odstúpenia 
od Zmluvy nastáva dňom jej doručenia druhej straně. V tomto případe poskytovatelovi 
vzniká nárok na vyplatenie odměny za dobu výkonu predmetu zmluvy.

2. Poskytovatel’ je oprávněný odstúpiť od Zmluvy v případe, že objednávatel neposkytuje 
súčinnosť v zmysle čl. IV. ods. 3.
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Vlil.
Zodpovědnost’ za vady a náhrada škody

1. Poskytovatel’ sa zavazuje vykonávat’ kontrolnú činnost’ riadne a včas, v súlade 
s podmienkami ustanovenými v tejto Zmluve a v súlade s platnou legislativou.

2. Poskytovatel’ je povinný postupovat’ pri vykonávaní kontrolnej činnosti s odbornou 
starostlivosťou. Činnost’, na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podl’a pokynov 
objednávatelů (ktoré musia byť v súlade s platnými predpismi a normami) a v súlade s 
jeho záujmami, ktoré poskytovatel’ pozná alebo musí poznat’.

3. Poskytovatel’ nezodpovedá za vady, ktoré boli spósobené použitím podkladov převzatých 
od objednávatelů a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnost’, připadne na ich nevhodnosť objednávatelů upozornil a ten na ich použití 
trval.

4. Poskytovatel’ zodpovedá za škodu na veciach převzatých od objednávatelů na výkon 
kontrolnej činnosti.

5. Poskytovatel’ zodpovedá za škodu, lctorá vznikne objednávatelů vi v súvislosti s výkonom 
kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnost’ nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, 
riadne, alebo včas.

6. V případe, ak poskytovatel’ pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti 
ustanovené podlů článku III. a IV. tejto Zmluvy, má objednávatel’ právo na uplatnenie 
zmluvnej pokuty vo výške 5 % z odměny, lctorá mu přináleží podlů čl. VI ods. 2 za 
výkon kontrolnej činnosti za každé jednotlivé porušenie, čím nie je dotknutý nárok na 
náhradu škody.

7. V případe, ale Riadiaci orgán, resp. iný lcontrolný orgán konstatuje neoprávněné výdavlcy 
zapříčiněné na straně poskytovatelů, objednávatel’ je oprávněný požiadať poskytovatelů 
o vrátenie sumy týchto neoprávněných výdavkov a poskytovatel’ je povinný tieto 
výdavky vrátiť v lehote do 30 dní od doručenia výzvy na vrátenie sumy zaslanej od 
objednávatelů.

IX.
Rozhodcovská doložka

1. Všetlcy spory medzi objednávatelům a poskytovatelům, ktoré vznilcnú zprávnych 
vzťahov upravených touto Zmluvou sa budú riešiť přednostně vzáj omnou dohodou 
účastnílcov tejto Zmluvy. Až v případe, že talcáto dohoda nebude uzatvorená, bude talcýto 
spor předložený na konečné rozhodnutie příslušnému súdu.

X.
Závěrečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost’ 
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatelů. 
Poskytovatel’ podpisom tejto zmluvy dává výslovný súhlas so zveřejněním celého znenia 
tejto zmluvy a jej případných dodatkov.

2. Táto zmluva a všetky jej případné dodatky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. 
Všetlcy dokumenty týlcajúce sa tejto zmluvy budú vyhotovené v slovenslcom jazyku. 
Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonnílc 
č. 513/1991 Zb., v znění neskorších predpisov, zálconom 50/1976 Zb. o územno



plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) a ostatných příslušných právnych 
predpisov Slovenslcej republiky.

3. Poskytovatel’ nie je oprávněný postúpiť pohTadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 anasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnílt v znění neskorších predpisov (ďalej len 
„Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho suhlasu Objednávatel’a (TSK). Právny 
úkon, ktorým budú postúpené pohTadávlcy Poskytovatelů v rozpore s dohodou podl’a 
predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK 
je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci 
písomný súhlas předsedu TSK.

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať iba písomnými dodatlcami podpísanými 
oprávněnými zástupcami oboch zmluvných stráň. Dodatky budú tvoriť neoddelitel’nú 
súčasť Zmluvy.

5. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávatelů a jedna 
pre poskytovatelů.

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozuměli a vyhlasujú, že túto 
zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vole, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi.

Za Poskytovatelů: Za Objednávatelů:

V Trenčíne, dňa:

Peter Baštuga

Peter Baštuga - DIBAS 
, M Kukučína 808/57 

, . . 018 61 Beluša
B A S J IČO: 50449541

DIČ' 1040497579
i ř 642 462, dibas bastuga@gmail com

Ing. Jaroslav Baška
předseda
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