
Zmluva na zabezpečenie stavebného dozoru  

č. 146/10/2019/MI 
 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

(ďalej ako „Obchodný zákonník“)  

(ďalej ako „zmluva“) 
 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach investičných:  Ing. Matej Pindroch, investično - technický námestník 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým 

samosprávnym krajom 

kontakt:                                    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:    imvia - ENGINEERING s.r.o.            

sídlo:      Budovateľská 50, 080 01 Prešov 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Imrich Miškuf, konateľ 

IČO:      45 248 681 

DIČ:     202 290 8129 

IČ DPH:    SK 2022908129 

bankové spojenie:   UniCredit Bank 

IBAN:     SK10 1111 0000 0010 7473 5004 

SWIFT/BIC:    UNCRSKBX 

právna forma: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 

oddiel: Sro, vložka č.: 22181/P 

kontakt:    tel.: +421 51 759 27 41, email: info@imvia.sk 

                                      

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

 (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

http://www.scksk.sk/
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PREAMBULA 

 

Táto zmluva  je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: 
Poskytnutie služby výkonu stavebného dozoru  pre stavbu: ID- R010 II/582  

Michalovce – Sobrance: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, 

Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, na časť predmetu zákazky: ID – R010 

II/582 Michalovce - Sobrance“ Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia ponúk 

zaslaných na výzvu na predkladanie ponúk (ďalej ako „výzva“). Objednávateľ na obstaranie 

služieb, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto zmluvy, použil postup verejného obstarávania 

– zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úspešnou ponukou na výzvu 

objednávateľa bola ponuka poskytovateľa. 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí stavebný dozor (ďalej ako 

„služba“ alebo „predmet zmluvy“), v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy a podľa 

podmienok dohodnutých v zmluve.  

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonávanie kontrolnej činnosti uhradí poskytovateľovi 

dohodnutú odmenu podľa článku IV zmluvy a poskytne mu dojednané spolupôsobenie. 

1.3 Kontrolnou činnosťou poskytovateľ sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s platnými 

technickými normami, právnymi predpismi a so zmluvou o dielo č. 

00040/2019/OPal/21643, číslo v CRZ 428/8/2019/17, účinne uzatvorenou medzi Košickým 

samosprávnym krajom a DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. dňa 

28.06.2019 (ďalej ako „zmluva o dielo“). Dielom sa rozumie realizácia stavebných prác a 

súvisiacich dodávok v rozsahu určenom rozpočtami samostatných stavieb (ďalej ako 

„stavba“) vo väzbe na príslušnú projektovú dokumentáciu (ďalej ako „dielo“). 

1.4 Rozsah prác, ktoré bude stavebný dozor vykonávať, je stanovený zmluvou o dielo. Stavebný 

dozor je oboznámený so zmluvou o dielo vopred a kópia zmluvy o dielo mu bude odovzdaná 

pri podpise tejto zmluvy. 

1.5 Poskytovateľ sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky na poskytované služby v súlade 

s výzvou a predloženou ponukou a plniť predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.  

1.6 Poskytovateľ prehlasuje, že služby, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, nie sú 

zaťažené právami tretích osôb. 

1.7 Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavenisku podľa potreby stavby. 

Vyhodnotenie prác – kontrolné dni budú dohodnuté pri zahájení prác. 

1.8 V rámci plnenia predmetu zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť koordináciu plnenia 

úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a požiarnej ochrany (ďalej ako „BOZP a PO“). Poskytovateľ sa zaväzuje sledovať, či 

nie je ohrozená bezpečnosť, životy a ochrana zdravia pri práci na stavbe, či pri 

uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad 

mieru ustanovenú zákonom a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy.  

1.9 V prípade, ak sa dielo podľa bodu 1.3 tohto článku nebude realizovať, nie je poskytovateľ 

oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi náhradu škody z titulu ušlého zisku.  
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Čl. II 

Rozsah predmetu zmluvy 

 

2.1 V rámci stavebného dozoru budú počas realizácie stavebných prác zabezpečené tieto 

činnosti: 

2.1.1 oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s   

projektom, s obsahom zmlúv a stavebných povolení a iných povolení vydaných pre 

výstavbu, 

2.1.2 zúčastnenie sa odovzdania a prevzatia staveniska a diela, resp. ich častí, 

2.1.3 zabezpečenie dodržiavania projektu, podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho 

stavebného dozoru počas realizácie stavby, 

2.1.4 vydávanie pokynov, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom 

v stavebnom denníku alebo písomným pokynom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny 

stavebného dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými 

normami, uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku; 

2.1.5 vykonávanie technickej, vecnej, cenovej, zmluvnej kontroly činností zhotoviteľa počas 

uskutočňovania diela,  

2.1.6 bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach súvisiacich 

s predmetnou stavbou, 

2.1.7 kontrola čerpania nákladov, 

2.1.8 sledovanie vedenia stavebného denníka, kontrola a zapisovanie záznamov do stavebného 

denníka, usmerňovanie zhotoviteľa stavebných prác pri vedení stavebného denníka, 

2.1.9 kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a zmlúv a upozornenie 

zhotoviteľa na nedodržanie termínov, po konzultácii s objednávateľom a súhlase projektanta 

odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavby, nepredlžujú 

lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 

2.1.10 zabezpečenie dodržiavania všeobecných technicko-kvalitatívnych požiadaviek Slovenskej 

správy ciest pri realizácii stavebných prác, prijímanie opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov, 

2.1.11 kontrola plnenia termínov na odstránenie vád a nedorobkov a potvrdenie ich odstránenia, 

2.1.12 oznamovanie všetkých závažných nedostatkov, ktoré nebolo možné odstrániť v rámci 

kompetencií stavebného dozoru na stavbe, objednávateľovi a odsúhlasovanie rekapitulácie 

množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných intervaloch, vždy na konci 

kalendárneho mesiaca, v stavebnom denníku a súpisoch, 

2.1.13 dôsledné vykonávanie stavebného dozoru nad vykonávaním technologicky dôležitých 

činností (predpínanie, injektáž, výrobno-kontrolné skúšky na stavenisku), ako súčasť 

ucelených stavebných technologických procesov, 

2.1.14 vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác 

v súčinnosti s objednávateľom, 

2.1.15 zúčastňovanie sa kontrolných dní stavby, pracovných rokovaní, resp. iných stretnutí, podľa 

vyvolaných potrieb stavby pre zabezpečenie plynulosti výstavby, zvolaných 

objednávateľom, prípadne zhotoviteľom stavebných prác,   

2.1.16 evidencia zmien, schvaľovanie zmien a dokumentov súvisiacich so zmenami počas 

výstavby, na základe poverenia objednávateľom, 

2.1.17 kontrola vecnej a cenovej správnosti podkladov a platobných dokladov, aby sa 

objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované, 

2.1.18 kontrola postupu realizácie stavebných prác, 

2.1.19 dohliadanie na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich 

použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, 
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2.1.20 na vyzvanie zhotoviteľa stavby kontrola tých častí stavby, ktoré budú v ďalšom postupe prác 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 

2.1.21 vyzvanie objednávateľa na odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich 

nadväzné činnosti v súlade so zmluvami, 

2.1.22 odsúhlasovanie subdodávateľov zhotoviteľa, 

2.1.23 odsúhlasovanie a preberanie jednotlivých zakrytých častí stavebných prác čiastkovo 

a v ucelených konštrukčných častiach. V prípade nedodržania technologických postupov, 

príslušných noriem, kvality prác, bezpečnosti práce, alebo podmienok stavebného 

povolenia, zastavenie realizácie stavebných prác až do vykonania nápravy, 

2.1.24 spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dohľad pri zabezpečovaní 

súladu realizovaných dodávok a prác s projektom, 

2.1.25 spolupráca s projektantom pri sledovaní spôsobu a postupu výstavby, či sa stavba 

uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia, 

2.1.26 kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení 

a prác, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu 

vykonaných prác a dodávok /atesty, protokoly, zápisy o skúškach a pod./, 

2.1.27 spolupráca so zhotoviteľom pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri 

ohrození stavby živelnými udalosťami, 

2.1.28 príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na jej 

odovzdaní a prevzatí, 

2.1.29 vedenie preberacích konaní až do odovzdania celého diela, 

2.1.30 kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, 

2.1.31 kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní a odovzdaní stavby 

v dohodnutých termínoch, 

2.1.32 príprava a súčinnosť s poskytovateľom pri kolaudačnom konaní a pri preberaní stavby. 

 

 

Čl. III 

Cena 

 

3.1  Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je dohodnutá v 

zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe výzvy 

a predloženej ponuky. Cena za služby je výsledkom ponukového konania poskytovateľa ako 

úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky začatého objednávateľom ako verejným 

obstarávateľom. 

3.2  Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na odplate za poskytovanie služieb v zmysle tejto 

zmluvy vo výške 10 500,00 Eur (slovom: desaťtisícpäťsto Eur) bez DPH, (12 600,00 Eur 

s DPH). V prípade poskytnutia služieb v rozsahu menšom ako je uvedené v tejto zmluve, 

prináleží poskytovateľovi pomerná časť odplaty podľa tohto bodu. V sume odplaty sú 

zarátané  všetky náklady poskytovateľa súvisiace s poskytovaním služieb a uvedená cena je 

konečná a nemenná a zahŕňa všetky náklady, ktoré stavebný dozor vynaloží pri plnení 

svojho záväzku. 

3.3  K cene bude poskytovateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase  

fakturácie. 

3.4   V prípade, ak poskytovateľ ku dňu predkladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po 

uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 
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Čl. IV 

Trvanie zmluvy 

  

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 

času  riadneho odovzdania diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy, vrátane doby potrebnej na 

odstránenie prípadných vád a nedorobkov diela podľa bodu 1.3. 

4.2 Táto zmluva zaniká: 

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

- písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa tejto zmluvy, 

- splnením predmetu zmluvy. 

 

4.3 Poskytovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení 

zmluvy z nasledovných dôvodov: 

-  objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi 

predpismi alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné, 

-  objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 

vyplývajúce zo zmluvy, 

- nedodržania ceny predmetu plnenia podľa bodu 3.2 tejto zmluvy, 

-  z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. 

 
  4.4  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z 

nasledovných dôvodov: 

- poskytovateľ do troch pracovných dní odo dňa oznámenia termínu nástupu na 

poskytovanie služby, resp. termínu poskytovania služby nezačne s poskytovaním 

služby, prípadne nedodrží iné lehoty uvedené v tejto zmluve,  
- poskytovateľ je aj napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nečinný alebo je v 

omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta 

poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,  

- poskytovateľ písomne oznámi objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky 

vyplývajúce zo zmluvy alebo v prípade, že sa situácia poskytovateľa zmení v takej 

miere, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a 

dôležitosťou prác podľa tejto zmluvy, 

- z dôvodu opakovaného porušenia povinností poskytovateľa ustanovených v tejto 

zmluve, 

- na majetok poskytovateľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na 

povolenie reštrukturalizácie poskytovateľa, 

- ak poskytovateľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na 

činnosti, na základe ktorých je poskytovateľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto 

zmluvy, 

- ak poskytovateľ vstúpi do likvidácie, 

- v prípade prerušenia poskytovania služieb v rozpore s touto zmluvou trvajúcom dlhšie 

ako 5 dní bez písomného súhlasu objednávateľa, 

- z ďalších dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom. 

 

  4.5  V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, 

čo sa o tomto porušení dozvedela. 
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  4.6  V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili 

ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

 

  4.7  Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

 

 

Čl. V 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

5.1 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený cenu za poskytovanie služieb 

účtovať objednávateľovi až po riadnom poskytnutí služieb, na základe faktúry 

poskytovateľa vystavenej a doručenej objednávateľovi. Poskytovateľ vystavuje faktúry za 

riadne poskytnuté služby v čase vystavovania faktúr zhotoviteľom diela za jednotlivé etapy 

diela podľa zmluvy o dielo v zmysle bodu 1.3 tejto zmluvy. Poskytovateľ podľa tejto 

zmluvy vystavuje faktúru v rovnakej percentuálnej výške z ceny podľa bodu 3.2 tejto 

zmluvy, v akej bude vystavovať faktúry zhotoviteľ v jednotlivých etapách diela podľa 

zmluvy o dielo z celkovej ceny diela (najmenej vo výške 20 % z ceny diela). Prílohou 

každej faktúry je súpis riadne poskytnutých služieb. Súpis riadne poskytnutých služieb, 

ktorý tvorí prílohu faktúry je objednávateľ povinný potvrdiť do piatich pracovných dní po 

ich predložení. Ak objednávateľ súpis riadne poskytnutých služieb v stanovenej lehote 

nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom poskytnutých 

služieb súhlasí a nemá voči nemu výhrady.  

5.3 Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

- označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

5.4 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie 

a poskytovateľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne 

plynúť doručením opravenej faktúry poskytovateľovi. 

5.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. 
 

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1 Objednávateľ je povinný: 
- poskytnúť poskytovateľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie pri 
 zabezpečení plnenia predmetu tejto zmluvy, 
- termín nástupu na poskytovanie služby, resp. termín poskytovania služby je    
objednávateľ povinný oznámiť poskytovateľovi najmenej tri pracovné dni vopred, 
- odovzdať poskytovateľovi včas všetku potrebnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie 
samotnej stavby. 

6.2 Objednávateľ je oprávnený: 
- kontrolovať postup vykonávania predmetu zmluvy poskytovateľom, 
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- určiť kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená konzultovať a rozhodovať všetky  
vzniknuté problémy. 

6.3 Poskytovateľ je povinný: 
- pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať čestne a nestranne, s odbornou 
starostlivosťou podľa pokynov objednávateľa, zachovávať obchodné tajomstvo, 
nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijať akúkoľvek výhodu, ktorá by bola nezlučiteľná so 
záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy, 
- pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne 
predpisy a rozhodnutia vydané príslušnými orgánmi štátnej správy, technické normy a 
dojednané ustanovenia tejto zmluvy, 
- viesť evidenciu dochádzky na stavbe, 
- vykonať kontrolnú obhliadku staveniska. Počas každej obhliadky je povinný obhliadnuť 
tie časti staveniska, na ktorých aktuálne prebiehajú stavebné práce, 
- v havarijných prípadoch začať poskytovať služby podľa tejto zmluvy do 24 hodín od 
oznámenia objednávateľom. V ostatných prípadoch je povinný začať vykonávať služby 
podľa tejto zmluvy na základe písomného pokynu objednávateľa v lehote uvedenej v tomto 
písomnom pokyne, 
- informovať objednávateľa o všetkých dôležitých okolnostiach a vzniknutých 
problémoch, ktoré môžu mať negatívny dopad na stavbu, na ktorej sa vykonáva činnosť 
podľa tejto zmluvy, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa, 
kedy sa o nich dozvedel alebo sa mohol dozvedieť. V prípade porušenia tejto povinnosti má 
objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 Eur (slovom: sto Eur), za 
každé takéto porušenie. 

 

 

Čl. VII 

Komunikácia medzi zmluvnými stranami 

 

7.1 Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom sa bude 

uskutočňovať v slovenskom jazyku. 

7.2 Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom týkajúca sa 

tejto zmluvy musí obsahovať názov konkrétnej stavby a musí sa uskutočňovať 

prostredníctvom pošty alebo e-mailom. Poskytovateľ je povinný zaslať každú písomnosť 

objednávateľovi aj elektronicky na e-mailové adresy uvedené objednávateľom.  

7.3 Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie 

akejkoľvek osoby, požadované na základe tejto zmluvy, bude vyhotovené v písomnej forme 

a doručené objednávateľovi. Za písomnú formu sa považuje aj forma emailu. 

7.4 Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote 

troch pracovných dní. 

 

 

Čl. VIII 

Nasadenie, pracovná doba a náhrada odborníka 

 
8.1 Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy prostredníctvom osôb, 

ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti vo 
verejnej súťaži (ďalej ako „odborníci“). Menný zoznam týchto osôb poskytovateľa je 
uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

8.2 Poskytovateľ berie na vedomie, že pracovná doba zhotoviteľa stavby nie je obmedzená 
a práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas dní pracovného voľna a pracovného 
pokoja, taktiež počas štátnych a cirkevných sviatkov. Poskytovateľ, v súlade s uvedeným, je 
povinný zabezpečiť svojich odborníkov počas celej doby poskytovania služby. 
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8.3 Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu dochádzky na stavbe. Objednávateľ má právo 
kedykoľvek skontrolovať dochádzku odborníkov poskytovateľa. V prípade zistenia 
porušenia ustanovení tohto bodu (uvedenia neodpracovaných hodín vo výkaze) má 
objednávateľ právo neodpracované hodiny odborníkov neuznať a objednávateľovi vzniká 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur (slovom: sto eur), a to za každé takéto porušenie. 

8.4 Poskytovateľ je povinný navrhnúť nahradenie odborníka v nasledovných prípadoch: 
a) v prípade smrti, 
b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby poskytovateľ 
prostredníctvom tohto odborníka riadne poskytoval službu, 
c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré 
poskytovateľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.). 

 

                                                           

Čl. IX 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

 

9.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je poskytovateľ oprávnený účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania v súlade s ustanovením § 369a Obchodného zákonníka. 

9.2 V prípade omeškania poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy, najmä, ak nedodrží termín 

nástupu na poskytovanie služby, alebo termín jej poskytovania (realizácie) je objednávateľ 

oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za neposkytnuté 

služby, za každý začatý deň omeškania. 

9.3 Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má poskytovateľ a objednávateľ nárok na 

náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením resp. zanedbaním povinností druhou 

zmluvnou stranou. 

9.4 V prípade akéhokoľvek iného, doteraz neuvedeného, porušenia povinnosti poskytovateľa, 

vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať poskytovateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur (slovom: sto Eur), za každé jednotlivé porušenie tejto 

zmluvy. 

9.5 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany poskytovateľa bez zavinenia objednávateľa, má 

objednávateľ voči poskytovateľovi nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti 

s odstúpením od zmluvy vznikla.  

9.6 Poskytovateľ nezodpovedá za preukázané škody alebo ukončenie zmluvy z dôvodu 

neplnenia si zmluvných záväzkov, ak a pokiaľ jeho oneskorené plnenie alebo iná 

neschopnosť plniť si svoje zmluvné záväzky, je spôsobená skutočnosťou vyššej moci. 

Rovnako objednávateľovi nevznikne povinnosť platiť úroky z omeškaných platieb 

a objednávateľ nie je zodpovedný za neplnenie zmluvy alebo výpoveď zmluvy zo strany 

poskytovateľa z dôvodu omeškania s jej plnením zo strany objednávateľa, ak a pokiaľ 

oneskorenie objednávateľa alebo jeho iná neschopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce 

zo zmluvy boli spôsobené skutočnosťou vyššej moci. 

 

 

Čl. X 

Mlčanlivosť 

 

10.1 V súvislosti so všetkými informáciami, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci ich 

zmluvného vzťahu, a ktoré sú označené ako dôverné, alebo sú na základe iných okolností 

rozpoznateľné ako obchodné alebo podnikateľské tajomstvo druhej zmluvnej strany 

sprístupnenými druhej zmluvnej strane (ďalej ako „dôverné informácie“), každá zmluvná 

strana bude: 
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- počas trvania zmluvy, ako aj po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti 

akékoľvek dôverné informácie a – pokiaľ to nie je pre účely zmluvy – nebude takéto 

informácie reprodukovať, ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať, 

- zabezpečí, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú dôverné informácie sprístupnené, dodrží 

záväzok mlčanlivosti. 

 

                                                           

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

11.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov 

a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo 

u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie 

povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný na výzvu objednávateľa 

kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

11.3 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. 

11.4 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany  

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

11.5 Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

11.7 Prílohy: 

      Príloha č. 1 – Menný zoznam odborníkov 

 

11.8 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Za objednávateľa:                   Za poskytovateľa: 
 

 

 

V Košiciach, dňa: 23.10.2019      V Prešove, dňa: 16.10.2019 

 

 

 

 

_____________________________                                      ___________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  imvia – ENGINEERING s.r.o. 

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ      Ing. Imrich Miškuf, konateľ 

 

                                                                      

 

 


