
Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Suchá nad Parnou
Sídlo: 91901 Suchá nad Parnou 68
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Glončák
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Glončák, starosta obce
e-mail: starosta@suchanadparnou.sk
iČo: 00313009
DIČ: 2021175695
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, as.
Číslo účtu: SK9S 0200 0000 0000 0432 0212
(ďalej len „objednávater“)

a

Poskytovater Ing. Vladimír Bobek
obchodné meno: Ing.. Vladimír Bobek
sídlo: 91901 Suchá nad Parnou 245
IČO: 41434277
DIČ: 1073867190
zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave

oddiel: OU-fl-OZP 1-2017/036646-2
za spoločnosť koná: konateľ: Ing. Vladimír Bobek
Bankové spojenie: ČSOB banka
Číslo účtu: 5K62 7500 0000 0040 0910 9422
(ďalej Len poskytovateľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť/poskytnúť objednávateíovi stavebný dozor pri realizácii
stavby: spodná stavba workoutového ihriska v Obci Suchá nad Parnou.

2. Poskytovateľje povinný:
2.1 vykonávať stavebný dozor v rozsahu podYa 5 46b Stavebného zákona,
2.2 sledovať dodržiavaníe podmienok stavebného povolenia počas realizácie stavby,
2.3 sledovať, či vykonávané práce sú v súlade splatnými právnymi predpismi a vyhláškami, podmienkami zniluvy

o dielo a projektovou dokumentáciou,
2.4 byť účastný pri odovzdani staveniska zhotoviterovi a zabezpečiť zápis do stavebného denníka alebo do

samostatného záznamu,
2.5 dostaviťsa na kontrolný deň na výzvu objednávateľa,
2.6 sledovať a kontrolovať kvalitu vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade splatnými normami,

predpismi a projektovou dokunientáciou stavby,
2.7 sledovaťvedenie stavebného denníka,
2.8 bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a tieto zapísať do

stavebného denníka,
2.9 osobitne kontrolovať tie časti diela, ktoré budú pri dalších prácach zakryté alebo sa stanů neprístupné,
2.10 sledovať dohodnuté čiastkové terminy stavby a kontrolovať kvalitu a dodržiavanie podmienok stavebného

povolenia,
2.11 kontrolovaťspracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, kontrolovať čerpanie nákladov,
2.12 kontrolovať vecnú a časovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr,
2.13 spolupracovaťs projektantom a so zhotovitetmi na pripadnom odstráneni nedostatkov projektu,
2.14 vykonávať dohľad nad dodržiavaním podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
2.15 vykonávať dohľad na vedením stavebných a montážnych denníkov v súlade so zmluvami,
2.16 spolupracovať na príprave podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, príprave podkladov pre odovzdávacie

a preberacie konanie stavby alebo jej časti a zúčastniť Sa na jednaní o odovzdaní a prevzatí diela,
2.17 byť prítomný na kolaudačnom jednaní a plniť požiadavky kolaudačného jednania, kontrolovať vypratanie

staveniska zhotoviteľom,
2.18 kontrolovať a overovať jednotlivé položky predložených rozpočtov stavebnej časti podľa rozpočtu predloženého

v projektovej žiadosti a rozpočtu zhotoviteía predloženého vo verejnom obstarávaní pred podaním žiadosti
o platbu,
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2.1.9 zúčastňovať Sa na kontrolných dňoch stavby a pravidelne kontrolovať postup stavebných prác minimálne 1 až 3

krát za týždeň počas celej doby realizácie projektu,
22D upozorňovať zhotoviteľa zápisom do stavebného dennĺka na všetky okolnosti, ktoré móžu spásobiť zníženie kvality

stavby, pokiaľ sú mu známe,
2.21 pri hrubých porušeniach technologickej discipliny, porušovanĺ bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu

škód, navrhovaťobjednávateľovi pozastavenie vykonávania ďalších prác.
3. Dbjednávateľje povinný:

3.1 poskytnúť poskytovateľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie, podía ktorej má byť zhotovená stavba,
3.2 poskytnúť poskytovateľovi všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých účastnĺkov stavebného konania a kópiu

právoplatného stavebného povolenia.
Článok II.

Čas plnenia

t. Začiatok poskytovania služby. ktorá je predmetom tejto zmluvy, je deň odovzdania a prevzatia staveniska medzi
objednávateľom a zhotoviteíom stavby. Poskytovate( je povinný poskytovať službu (stavebný dozor) do dňa
odovzdania diela (zhotovenej stavby) realizátorem oblednávateľovi.

Článok III.

Odmena a platobné podmienky

1. Objednávateľ Sa zavázuje, že za riadne a včas poskytnutú službu uhradĺ poskytovateľovi odmenu, ktorá predstavuje
konečnú sumu 600,00 EUR (slovom: šesťsto eur). Poskytovate( nie je platiteľom DPH a k uvedenej sume nebude
pripočitaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. Odmena móže byť poskytovateľovi uhradená po častiach na základe doručenej faktúry, ktorá bude vystavená vždy za
ucelené obdobie, po dohode s objednávateíoni.

3. Splatnosť faktúr je 10 dni odo dňa doručenia faktúry objednivateľovi, Za deň úhrady faktúy Sa považuje deň
pripisania odmeny z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateía.

4. všetky náklady poskytovateľa spojené s plnením povinnosti podľa tejto zmuvy sú zahrnuté v odmene.
5. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. O DPH v zneni neskorších predpisov.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti alebo uvedené údaje budú nesprávne, je objednávateí
oprávnený poskytovateíovi faktúru v lehote jej splatnosti vrátiť na opravu. Na opravenej faktúre je poskytovateľ
povinný vyznačiť novú lehotu splatnosti.

Článok IV.

Ostatně dojednania zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zavázujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plneni závázkov vyplývajúcich im z tejto
zmluvy a navzájom Sa budú včas informovať O všetkých skutočnostiach potrebných pre ich sporuprácu podľa tejto
zmíuvy, najmá vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dĎležité okolnosti.

2. Poskytovateľ sa zavázuje, že bude s objednávateľom bez zbytočného odkladu prerokúvať všetky otázky, ktoré by mohli
negativne ovplyvniť priebeh realizácie stavby.

3. Poskytovateľje povinný upozorniť objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré pri vykonávani stavebného dozoru zistil
a ktoré móžu byť v rozpore so zákonom.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

t. Zmena tejto zrnluvy je možná len písemnou dohodou zmluvných strán.
2. Tento závázkový vzťah Sa spravuje Obchodným zikonníkom.
3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkem alebo sčasti účinné alebo neskár stratia účinnosť, nie je tým

dotknutá platnosť ostatných ustanoveni.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
S. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva sú pre objednávateľa a jeden pre poskytovateía.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvou prečitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju podpisali.

V Suchej nad Parnou, dňa 2 V Suchej nad Parnou, dňa .2 4..5
za poskytovatera:
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Ať!
star \Q. \„‘ ‚I ?/
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za objednávateía:




