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   Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

 

POSKYTOVATEĽ: 

Názov:     Ing. Adrián Gallík 

Sídlo:       Športová 1264/5, 059 01 Spišská Belá 

Číslo osvedčenia:  11293 

IČO:     50 830 724 

DIČ:     1041098806 

Bankové spojenie:  VÚB banka a. s.  

IBAN:    SK73 0200 0000 0037 8024 2572  

( ďalej len „poskytovateľ“) 

 

KLIENT: 

Názov organizácie:   Obec Holumnica 

Adresa sídla organizácie:  Holumnica č. 32, 059 94 Holumnica 

Zastúpená:    Bc. Jana Tureková, starostka obce 

IČO:     00 326 186 

DIČ:     2020697129 

Bankové spojenie:  Primabanka Slovensko a. s.  

IBAN:    SK37 5600 0000 0016 3493 8011 

 

( ďalej len „klient“) 

 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb stavebného dozora 

(ďalej len „Zmluva“):  
 

1 Predmet zmluvy 

1.1. Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní 

odborných služieb stavebného dozora pri projekte: „Rekonštrukcia a výstavba chodníka pre peších 

Holumnica“, 

kód projektu v ITMS2014+: 312061Y409,  

číslo zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku: ZM_SEP-IMRK2-2020-003930 v rámci 

operačného programu Ľudské zdroje, výzva č.: OPLZ-PO6-SC611-2019-1. 

1.2. Klient sa zaväzuje prevziať od poskytovateľa výsledky poskytovania odborných služieb a uhradiť 

poskytovateľovi za vykonané služby odplatu uvedenú v čl. č. 4 tejto zmluvy. 
 

 

2 Vymedzenie odborných služieb 

Pod odbornými službami stavebného dozora sa rozumejú: 

 

- administratívna príprava odovzdania stavby zhotoviteľovi a osobná účasť na konaní 

- kontrola vykonávania stavebných prác a kontrola dodržiavania legislatívy pri stavebných prácach na 

týždennej báze 

- vedenie kontrolných dní 

- kontrola zápisov v stavebnom denníku a uskutočňovanie zápisov do stavebného denníka 

- zastupovanie investora - klienta vo veci kontroly stavebných prác a komunikácie so zhotoviteľom 

stavby 

- administratívna príprava prevzatia stavby investorom - klientom od zhotoviteľa a osobná účasť na 

konaní 

- zostavenie správy o nedorobkoch diela a kontrola ich odstránenia 
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3 Spôsob a čas poskytovania služieb 

3.1 Poskytovateľ začne s poskytovaním odborných služieb, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy od 1. marca 

2021. 

3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2021, resp. do prevzatia stavby investorom - klientom 

bez nedorobkov (podľa skutočnosti, ktorá nastane skôr). 

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať odborné služby odborne a v súlade s právnymi predpismi 

platnými v SR a na základe pokynov klienta. 

3.4 Ak by pokyny klienta boli v rozpore s právnymi predpismi platnými v SR, poskytovateľ na túto 

skutočnosť klienta upozorní. 

3.5 Ak by klient trval na poskytnutí odborných služieb požadovaným spôsobom aj napriek tomu, že bol 

poskytovateľom upozornený na rozpor s právnymi predpismi platnými v SR, je poskytovateľ 

oprávnený okamžite od zmluvy odstúpiť. 

3.6 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od klienta ďalšie, dodatočné informácie alebo pokyny, ktoré sú 

nevyhnutne potrebné na poskytnutie odborných služieb. Pri určení spôsobu a metodiky poskytovania 

odborných služieb je poskytovateľ oprávnený postupovať samostatne. 

3.7 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých  klientom v súvislosti 

s poskytovaním odborných služieb. 

3.8 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie odborných služieb, ak klient ani na požiadanie 

neposkytne poskytovateľovi potrebné podklady a súčinnosť. 

3.9 Klient je oprávnený kedykoľvek aktualizovať svoje požiadavky a dávať poskytovateľovi pokyny pri 

poskytovaní odborných služieb. 

3.10 Klient je povinný poskytnúť poskytovateľovi pravdivé informácie, ktoré majú vplyv na povahu 

a spôsob uskutočnenia požadovaných odborných služieb a nesmie zamlčať žiadne informácie, dôležité 

pre poskytnutie týchto odborných služieb. 

3.11 Klient je povinný poskytovať poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie odborných 

služieb. 

 

 

4 Odmena za poskytovanie služieb 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ bude služby uvedené v tejto zmluve vykonávať odplatne 

v cene 1 510,00,- Eur (slovom: jedentisíc päť sto desať eur). 

4.2 Fakturácia prebehne na základe tejto zmluvy o dielo a v čase podľa bodu 3.2. 

4.3 Klient a poskytovateľ sa dohodli, že poskytovateľ služieb nebude fakturovať žiadne práce nad rámec 

stanovený limitom uvedeným v bode 4.1. 

4.4 Poskytovateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty. 

4.5 Splatnosť faktúry bude 30 dní od jej doručenia klientovi. 

 

 

5 Zodpovednosť za škodu 

Poskytovateľ zodpovedá za odbornosť poskytovaných služieb a za ich súlad s právnymi predpismi platnými 

v SR.  

 

6 Zánik zmluvy 

7.1     Poskytovateľ je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať v prípade, že: 

a) klient neposkytne súčinnosť pri poskytovaní odborných služieb. 

b) kedykoľvek uzná za vhodné bez výpovednej lehoty zmluvy 

 

7.2     Klient je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať  v prípade, že: 

a) Poskytovateľ poruší svoje povinnosti v súvislosti s poskytovaním odborných  služieb stanovených touto 

zmluvou. 
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b) Poskytovateľ nebude poskytovať odborné služby na dostatočnej odbornej úrovni, na čo klient 

poskytovateľa písomne upozorní. Klient má právo v tomto prípade vypovedať zmluvu, ak poskytovateľ aj 

napriek písomnému upozorneniu klienta opätovne nebude poskytovať služby na dostatočnej odbornej 

úrovni. 

c) kedykoľvek uzná za vhodné bez výpovednej lehoty zmluvy 

 

7 Záverečné ustanovenia 

8.1  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky otázky touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR. 

8.2  Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží  klient a jeden rovnopis poskytovateľ. 

8.3   Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne po dohode oboch zmluvných strán s uvedením 

miesta a dátumu vykonania zmeny alebo doplnenia zmluvy. 

8.4 Prílohou tejto zmluvy je osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti stavebného dozora 

s evidenčným číslom: 11293. 

8.5  Táto zmluva sa stáva platnou okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnou sa stáva 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na obvyklom mieste, kde klient zmluvy povinne zverejňuje. 

8.6    Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, pochopili jej obsah a na znak súhlasu s ňou ju 

podpísali. 

8.7 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a 

stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. doplniť číslo Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ si vyhradzuje právo bez 

akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo 

zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa 

nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a 

ním poverené osoby; 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

  

 

V Holumnici, dňa 15. 02. 2021    V Podolínci, dňa 15. 02. 2021   

 

 

 

 

 

...........................................                    ............................................ 

     Bc. Jana Tureková                                   Ing. Adrián Gallík 

        starostka obce                             
 

 

 


