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OBEC              Obecný úrad Malý Horeš 

Malý Horeš                                                                                                    Ul. Družstevná 233 

                                                                                             076 52 Malý Horeš 
                                 Slovenská republika 
Tel.: +421 56 628 5370, E-mail: malyhores@dornet.sk 
IČO: 00331724, DIČ: 2020730481, č. účtu: SK78 0200 0000 0000 0612 9622, VÚB, a.s., Pobočka v Trebišove 

 
 

 
 

VÝZVA 
 Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o 
verejnom obstarávaní 

na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu 
- určenia predpokladanej hodnoty zákazky, 

- určenia poskytovateľa predmetu obstarávania 
 

Verejný obstarávateľ: 

1) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 
ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov :     Obec Malý Horeš  
Sídlo :     Ul. Družstevná 233, 076 52 Malý Horeš  
Štatutárny zástupca :   Csaba Furik, starosta  
IČO :     00331724 
DIČ :     2020730481 
IČ DPH:    neplatca DPH 
Kontaktná osoba za VO:   Ing. Pál Barta, projektový manažér 
Tel. kontakt:    +421 915 914 852 
E-mail:     rradolnyzemplin@gmail.com   
 

2) Názov a opis predmetu zákazky:  
 

„Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši“. 
 

Predmetom zákazky je vykonanie stavebného dozoru na stavbe s názvom  „Rozvoj turistickej 
infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši“, v rámci Programu 
spolupráce INTERREG V.A – Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020; kód projektu: 
SKHU/1902/1.1/051, s názvom: „Výstavba areálu na poskytnutie spoločenských a vínno-
turistických služieb na historických pivničných radoch v Hercegkúte a v Malom Horeši“, v 
skratke: WineCellars a konkrétne na: 
 

- služby stavebného dozoru  
 

3) Opis predmetu zákazky: 

Činnosť stavebného dozoru je vymedzená zákonom na: 

 dodržanie všeobecných technických požiadaviek,  
 dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 
 na odstránenie nedostatkov, ak sa na stavbe vyskytnú, 

 dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
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 dohliadanie pri realizácii stavebných konštrukcií a pracovných postupov, 
 riešenie technických otázok s dodávateľom stavby, 
 kontrola vedenia a podpisovanie stavebného denníka, 

 zastupovanie investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota 
výstavby, 

 zúčastnenie sa na kolaudačnom konaní a dohliadanie na odstránenie kolaudačných chýb 
 
Popis činností/služieb, ktoré sú zahrnuté v procese komplexného zabezpečenia výkonu 
stáleho stavebného dozoru: 
 
a) oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa realizuje stavba, najmä s obsahom 
Zmluvy o Dielo, prípadne iných zmlúv a s obsahom stavebných povolení, 
b) zúčastňovanie sa výkonu prác zhotoviteľa stavby, 
c) dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po 
dobu realizácie stavby, 
d) starostlivosť o systematické  doplňovanie  dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a  
evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby, 
e) odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu 
alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 
f) bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach, 
g) kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 
dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu investorovi, 
h) kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými 
a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, 
i) odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so 
zmluvami, 
j) spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade na dodržiavaní priestorového 
umiestnenia objektov, 
k) spolupráca s (generálnym) projektantom a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní 
opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu, 
l) sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, 
konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu 
vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod. ), 
m) sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, 
n) uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky  (užívania) 
dokončenej stavby, 
o) hlásenie archeologických nálezov, 
p) spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na 
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
q) kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na 
nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, 
r) kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, 
s) v priebehu  výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, 
t) príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o 
odovzdaní a prevzatí, 
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u) kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej 
stavby, 
v) kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých 
termínoch, 
w) účasť na  kolaudačnom konaní, 
x) kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, 
y) kontrola splnenia všetkých povinností, vyplývajúcich zhotoviteľovi stavby, príp. ich 
podzhotoviteľov, zo Zmluvy o dielo, 
z) plnenie všetkých ostatných povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo, týkajúcich sa 
činnosti stavebného dozoru. 
 
Predpokladaná doba realizácie stavby je stanovená na 8 mesiacov. 
 

4) Druh zákazky:  
 

Služba 
 

5) Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
 

71315300-2 - Služby stavebného dozoru 
 

6) Predpokladaná hodnota zákazky: bude určená na základe výsledku výzvy 
 

7) Lehota na dokončenie predmetu zákazky:  
 

Predpokadaná lehota začatia stavebných prác február 2022. Plánovaná doba realizácie 
stavebných je stanovená na 8 mesiacov alebo do ukončenia realizácie stavebných prác 
protokolárnym odovzdaním diela. 

 
8) Spôsob vzniku záväzku:  

Mandátna zmluva. Návrh mandátnej zmluvy je prílohou č.4 tejto výzvy. 

9) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková (zmluvná) cena s DPH. Ak ponuku 
predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet obstarávania, v 
prípade neplatiteľa DPH je to cena bez DPH za celý predmet obstarávania. 

10) Podmienky účasti:  

A) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného 
postavenia 

1. Uchádzač  musí  spĺňať  podmienku  účasti  týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 
32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený poskytovať 
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službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad o 
oprávnení poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky. 

2. Uchádzač  musí spĺňať  podmienky účasti týkajúcej sa osobného  postavenia  podľa § 
32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so 
zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 
183 zákona o VO. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovom sídle Úradu 
pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu 
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

3. Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa 40 ods. ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní t.j , že u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní) – 
túto skutočnosť verejný obstarávateľ skúma počas celého procesu verejného obstarávania. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti doloženým čestným vyhlásením (viď Príloha 
č.3). 

B) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej 
alebo odbornej spôsobilosti     

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 
uvedené v § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukáže v nasledovnom 
rozsahu:  

Uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad -  Osvedčenie z  SKSI – o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné 
zameranie – pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie na pozemné stavby), 
resp. iný ekvivalentný doklad – neoverená kópia 

11) Adresa, spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
 

 Ponuku je potrebné doručiť v elektronický (e-mailom) na adresu verejného 
obstarávateľa najneskôr  do 25.10.2021, 14,00 hod. Do predmetu e-mailu uveďte 
heslo súťaže  „Stavebný dozor stavby v M.H.“ 

 Uchádzač ponuku vyhotoví a predloží v jazyku slovenskom, resp. v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

 Variantné riešenie – neumožňuje sa. 
 

12) Otváranie ponúk: 

Ponuky budú otvárané a hodnotené dňa 25.10.2021 o 14.00 hodine na obecnom úrade. 
Otváranie ponúk je neverejné.  

13) . Obsah ponuky  
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13.1 Predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky – kópia, 
výpis  OR, živnostenský list kópia alebo výpis registra z internetu, 

13.2 Osvedčenie z  SKSI – o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie – 
pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie na pozemné stavby), 
resp. iný ekvivalentný doklad – neoverená kópia 

13.3 Výplnená príloha č.1 Identifikácia uchádzača 
13.4 Výplnená príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
13.5 Výplnená príloha č.3 Čestné prehlásenie o konflikte záujmov 

 
14. Vyhodnotenie ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková (zmluvná) cena. Ak ponuku 
predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet obstarávania, v 
prípade neplatiteľa DPH je to cena bez DPH za celý predmet obstarávania.  

Cenovú ponuku predloží uchádzač v členení: suma bez DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že 
nie ste platcom DPH, uveďte túto skutočnosť slovne „NIE SOM PLATCOM DPH“. 

Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je 
registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto 
skutočnosť v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by 
uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by v 
konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona o 
dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti 
vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste 
svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť s DPH so slovenskou 
sadzbou. 

Ponuky uchádzačov, ktoré spĺňajú stanovené podmienky tejto výzvy a neboli z postupu 
verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované v zmysle tejto výzvy. 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a 
požiadavky na predmet zákazky.  
 

15. Lehota viazanosti ponúk 

Lehota viazanosti ponúk  do 30.11.2021 

16.  Financovanie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky verejný obstarávateľ plánuje financovať z vlastných zdrojov a zo zdrojov ŠF 
EÚ - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 
 
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
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Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti, 
alebo iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.  
Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup:  
• ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,  
• nebola predložená ani jedna ponuka,  
• ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,  
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude bezodkladne po 
vyhodnotení ponúk doručené (e-mailom) oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti jeho 
ponuky. 
Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom z vlastného rozhodnutia, 
verejný obstarávateľ má právo uzavrieť príslušnú zmluvu s uchádzačom, ktorý v súťaži skončil 
ako ďalší v poradí. 
 

 
Prílohy:  
 
1. Identifikačné údaje uchádzača 
2. Návrh na plnenie kritérií na hodnotení ponúk 
3. Čestné prehlásenie o konflikte záujmov 
4. Mandátna zmluva 
 
V Malom Horeši dňa 15. 10. 2021 
 
 
                  .................................................... 
                  Csaba Furik, starosta obce 

 
 



Obec Malý Horeš 
     Ul. Družstevná 233, 076 52 Malý Horeš  
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Príloha č.1 
 

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 
 
 

 
Obchodné meno:  

Sídlo uchádzača:  

IČO:  

DIČ:  

IČDPH:  

Telefón:  

E-mail:  

 

 

 

 

 

 

Miesto a datum:  

 

 
 
 
 

......................................................... 
Podpis, pečiatka 
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Príloha č.2  
 

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
 

Predmet zákazky: Vykonanie stavebného dozoru stavby s názvom: „Rozvoj turistickej 
infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši“ 
 

 
A.  

Obchodné meno uchádzača: 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:  

IČO:  

 

B.  

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk:    

     najnižšia cena – za celý predmet zákazky v eurách  

 

cena za celý predmet zákazky bez DPH .......................................... 

výška DPH v eurách......................................................................... 

cena za celý predmet zákazky s DPH .............................................. 

 

„NIE SOM PLATCOM DPH“ 
„SOM PLATCOM DPH“ 
(nehodiace sa preškrtnite) 

 

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach 
ponuky a zároveň súhlasím s návrhom Mandátnej zmluvy.  

 

V ……………………………, dňa …………………. 

         

 Podpis: 
................................................................... 

 (meno priezvisko a funkcia oprávnenej osoby 

uchádzača) 
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Príloha č. 3  

Čestné vyhlásenie  
ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača 

Verejný 
obstarávateľ: 

Obec Malý Horeš, Ul. Družstevná 233, 076 52 Malý Horeš 

Predmet zákazky: Vykonanie stavebného dozoru stavby s názvom: „Rozvoj turistickej 
infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši“ 

Uchádzač:  

 

Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že 
ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní, že: 

- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, 
pokiaľ ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli 
zapojené akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného obstarávania, 

- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by 
mohli nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať 
mňa ako uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá 
je účastníkom daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom, 

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek 
potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim 
verejnému obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí 
všetkých opatrení na odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k 
neodôvodnenému obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné 
riešiť vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa 
ako uchádzača v danom verejnom obstarávaní, 

- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je 
zverejnený na adrese : 
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf 

- a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov 
rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, 
zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými 
mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci 
daného postupu verejného obstarávania, 

- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným 
postupom a obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím 
osobám, a ani inak ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to 
výhradne nepožiada verejný obstarávateľ. 

 

V..........................................., dňa .................................. 

            

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

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
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Príloha č.4 
MANDÁTNA ZMLUVA  

(návrh) 
na vykonanie stavebného dozoru a odborného poradenstva uzatvorená podľa § 566 a nasl. 

Obchodného zákonníka 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
MANDANT:  

Názov :    Obec Malý Horeš  
Sídlo :     Ul. Družstevná 233, 076 52 Malý Horeš  
Štatutárny zástupca :   Csaba Furik, starosta  
IČO :     00331724 
DIČ :     2020730481 
IČ DPH:   neplatca DPH 
Číslo účtu:    SK78 0200 0000 0000 0612 9622 

VÚB, a.s., Pobočka v Trebišove 
Tel. kontakt:   +421 56 628 5370 
E-mail:    malyhores@dornet.sk    
(ďalej len „mandánt“) 
 

a 
MANDATÁR:                 
Obchodné meno:      
Sídlo:       
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu doplniť, Oddiel: doplniť, Vložka č.:  
                                      doplniť 
Zastúpený:   
IČO:        
DIČ:     
IČ DPH:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
IBAN:    
E-mail: 
(ďalej len „“) 
(ďalej len „Zmluvné strany“) 
 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015  Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Mandant – verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 
verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

mailto:malyhores@dornet.sk
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Čl.2. Predmet zmluvy: 
 
1. Mandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta zabezpečí výkon stavebného dozoru na stavbe s 
názvom: „Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom 
Horeši“ a s tým súvisiace služby – v súlade s technickou dokumentáciou stavby (ďalej len 
„technická dokumentácia“) a v súlade so Zmluvou o dielo na uvedenú stavbu uzatvorenú medzi 
Mandantom a Zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva o dielo“). 
2.  Rozsah stavby, pre ktorú bude Mandatár vykonávať stavebný dozor je stanovený 
projektovou dokumentáciou uvedenou v článku 2 bod.1. 
3. Mandatár bude vykonávať stavebný dozor na stavbe pracovníkom 
..........................................., evidenčné číslo osvedčenia ....................................... 
 

Čl.3. Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Stavebný dozor bude vykonávaný počas realizácie celého diela. Hodnotenie priebehu a 
spôsobu realizácie bude na kontrolných dňoch pre ktoré sa dohodne harmonogram podľa 
vykonávania prác. V prípade vážnych situácií pri realizácii sa kontrola realizácie vykoná 
okamžite do 24 h, resp. podľa dohody na základe, telefonického, faxového alebo e-mailového 
vyžiadania účastníkov stavby.   
2. Pri zabezpečovaní prác bude Mandatár dbať na dodržiavanie realizácie podľa 
dokumentácie uvedenej v článku 2 bod 1, všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technických noriem STN, dojednaní podľa tejto zmluvy, Zmluvy o dielo a bude sa riadiť 
východiskovými podkladmi Mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej 
úrovni, rozhodnutí a vyjadrení.  
3. Mandatár bude vykonávať svoju činnosť na stavbe formou „trvalého stavebného 
dozoru“, t.j. v priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s odovzdaním, prevzatím stavby a s 
jej realizáciou, a to vždy v čase podľa jeho potreby prítomnosti na stavbe.  

Čl.4. Čas plnenia 

1. Mandatár sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude plniť priebežne od zahájenia 
stavebných prác až do odovzdania a prevzatie diela (stavby).  

 

Čl.5.  Spolupôsobenie a podklady mandatára 

1. Mandant odovzdá mandatárovi : 

 právoplatné stavebné povolenie,  

 1 paré projektu stavby,   

 vyjadrenie dotknutých orgánov k stavbe 

2. Mandant zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez vedomých 
právnych a technických vád. 
3. Mandant sa zaväzuje, že na stavbe vykonané práce a dodávky bude uhrádzať až po ich 
prevzatí mandatárom čo sa týka kvality a množstva a nebude vyvíjať nátlak na dodávateľa 
a stavebného dozora stavby, ktorý by bol v rozpore s platnými technickými normami. 

 



 

4 

Čl.6.  Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

1. Cena za činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, bola určená v zmysle zákona 
č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá činí ..............................-€.  
Mandatár je/nie je platcom DPH. 
2. Podkladom pre úhradu mandatárom vystavenej faktúry bude zápis o prevzatí 
predmetnej stavby v stavebnom denníku. 

Čl.7.  Zodpovednosť, závady, záruka 

1. Mandatár zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a 
že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
2. Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené opomenutím, alebo 
nedostatočným rozpracovaním v podkladoch prevzatých od objednávateľa a mandatár ani pri 
vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil 
mandanta a ten na ich použití trval. 

Čl.8. Rozsah činnosti mandatára 

Činnosť stavebného dozoru je vymedzená zákonom na: 

 dodržanie všeobecných technických požiadaviek,  
 dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 
 na odstránenie nedostatkov, ak sa na stavbe vyskytnú, 

 dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
 dohliadanie pri realizácii stavebných konštrukcií a pracovných postupov, 
 riešenie technických otázok s dodávateľom stavby, 
 kontrola vedenia a podpisovanie stavebného denníka, 

 zastupovanie objednavateľa tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa 
lehota výstavby, 

 zúčastnenie sa na kolaudačnom konaní a dohliadanie na odstránenie kolaudačných chýb 
 
Popis činností/služieb, ktoré sú zahrnuté v procese komplexného zabezpečenia výkonu 
stáleho stavebného dozoru: 
 
a) oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa realizuje stavba, najmä s obsahom 
Zmluvy o Dielo, prípadne iných zmlúv a s obsahom stavebných povolení, 
b) zúčastňovanie sa výkonu prác zhotoviteľa stavby, 
c) dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po 
dobu realizácie stavby, 
d) starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a 
evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby, 
e) odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu 
alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 
f) bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach, 
g) kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 
dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu investorovi, 
h) kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými 
a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, 
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i) odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so 
zmluvami, 
j) spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade na dodržiavaní priestorového 
umiestnenia objektov, 
k) spolupráca s (generálnym) projektantom a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní 
opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu, 
l) sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, 
konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu 
vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod. ), 
m) sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, 
n) uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky  (užívania) 
dokončenej stavby, 
o) hlásenie archeologických nálezov, 
p) spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na 
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
q) kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na 
nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, 
r) kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, 
s) v priebehu  výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, 
t) príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o 
odovzdaní a prevzatí, 
u) kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby, 
v) kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch, 
w) účasť na  kolaudačnom konaní, 
x) kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, 
y) kontrola splnenia všetkých povinností, vyplývajúcich zhotoviteľovi stavby, príp. ich 
subdodávateľov, zo Zmluvy o dielo, 
z) plnenie všetkých ostatných povinností, vyplývajúcich z Mandátnej zmluvy, týkajúcich sa 
činnosti stavebného dozoru. 

Čl.9. Všeobecné dojednania 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa § 47a 
ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa do troch 
mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 
3. Zmluvu možno doplniť alebo zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán. 
4. Právne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto 
Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že 
zmluva sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou, na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 
 
 
Veľká Ida, dňa .................................... .....................Veľká Ida, dňa .................................... 
 
 
 
 
 
 
........................................ ........................................ 
               starosta      konateľ  
  

 


	Slovenská republika

